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Læs om

Denne glade hilsen mødte man, når man gik ind på Museum Vestsjællands hjemmeside…….
- og samme budskab mødte man næsten på alle museernes hjemmesider.
Endelig nærmer vi os igen et tidspunkt, hvor vi igen kan begynde at besøge
landets mange museer. Selvfølgelig er alt endnu ikke som før. Vi bliver stadig
mødt med en række tiltag, som fortsat skal være med til at forhindre spredning af Corona-virus. Mange af os kommer sikkert aldrig til at vænne os helt
til kravene om afstand, håndhygiejne, mundbind, Coronapas…….. – men forhåbentligt er glæden ved igen at kunne besøge vore museer større end generne.
Også Museumsforeningerne kan snart igen begynde at tilbyde aktiviteter for
vore medlemmer. De seneste ændringer i reglerne for forsamlinger betyder
en hurtigere mulighed for at få afholdt udsatte generalforsamlinger og til igen
at møde medlemmer til div. arrangementer.
SAMMUS ønsker alle museer og museumsforeninger god og sikker genåbning
og glæder os til en tid med færre restriktioner og flere oplevelser.

Vigtige genåbningsoplysninger
16. april blev der bl.a. besluttet nye retningslinjer, så det gradvist bliver muligt igen at mødes i større og større forsamlinger – både uden- og indendørs.
Vær derfor opmærksom på, at

21/4…..
genåbner de fleste af landets museer – men forsamlingsforbuddet ændres
også, således at man må samles 10 til indendørs aktiviteter og 50 til udendørs
foreningsaktiviteter.

6/5…..
må man mødes 25 personer indendørs og 75 udendørs.
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 Nye vigtige genåbningsdatoer
 Hjælp til selvhjælp
Nogle foreløbige svar fra
SAMMUS’ medlemsundersøgelse.
 Husk årsmøde/generalforsamling 18/9 2021
 Kulfurformiddage med
Museumsforeningen

Har du nyt, ideer eller
kommentarer til nyhedsbrevet?
Skriv til
kontakt@SAMMUS.dk

21/5…..

SAMMUS’ bestyrelse:

er det muligt at mødes 50 personer indendørs og 100 udendørs.

Formand:
Steen Hjorth
Kerteminde Museumsforening
tlf. 21 43 07 26
hjorthsteen@gmail.com

11/6…..
er det muligt at mødes 100 personer indendørs og forsamlingsforbuddet
udendørs afskaffes.

1/8…..
er det planen helt at afskaffe det lille forsamlingsforbud – og så vil der altså
kun være restriktioner i forbindelse med større arrangementer med mere end
500 deltagere til samme arrangement.
Areal- og afstandskrav
 4 m2 per gæst i lokaler, hvor publikum er stående eller i bevægelse
 2 m2 per gæst, hvor publikum sidder ned
 Mindst 1 meters afstand mellem hver gæst
Gulvarealet opgøres indvendigt væg til væg uanset inventar m.v., men vær
opmærksom på, at gæsterne til enhver tid skal kunne holde mindst 1 meters
afstand til hinanden.
Hvem skal vise coronapas? Det skal f.eks.:
 Alle på 15 år og derover, der besøger museer og VPAC's (Videnspædagogiske Aktivitetscentre) - både indendørs og udendørs
 Ansatte på museerne er ikke omfattet af krav om coronapas. Ansatte skal
følge den generelle anbefaling omkring tests på arbejdspladser, dvs. anbefaling om test en gang om ugen ved fysisk fremmøde. Så vidt vides
gælder det samme for frivillige medarbejdere.
Mundbind og visir
Der er krav om mundbind eller visir på blandt andet museer og andre kulturinstitutioner i lokaler, hvortil der er offentlig adgang. Kravet gælder både
personale og gæster (fra og med 12 år). Kravet gælder ikke udendørs.
Gode og trods alt positive udmeldinger for museumsforeningerne, så altså nu
igen meget snart kan invitere vore medlemmer til både uden- og indendørs
arrangementer.
Som vanligt opfordrer vi til, at man evt. besøger www.dkmuseer.dk, hvor
ODM løbende informerer om de retningslinjer, som specielt gør sig gældende
for museer.

Hjælp til selvhjælp
Ca. 50% af SAMMUS’ medlemmer har indtil nu fulgt opfordringen og svaret
på det spørgeskema, som vi har udsendt til alle medlemsforeninger.
Hvis man af en eller anden grund endnu ikke har fået svaret på spørgsmålene,
kan det stadig nås – så gå ind i indbakken og find skemaet. Det tager ca. 12-15
min. at udfylde det – og det er stadig vigtigt for SAMMUS og få tilbagemeldinger om en række forhold, som bestyrelsen mener kan være med til at udvikle
vore tilbud til vores medlemsforeninger.
Nogle af de foreløbige svar viser bl.a.





55% af medlemsforeninger har inden for den seneste måned besøgt
SAMMUS’ hjemmeside
22% har besøgt SAMMUS på Facebook
100% har indenfor den seneste måned læst SAMMUS’ Nyhedsbrev og
ingen vurderer Nyhedsbrevet som ikke-relevant for deres forening.
91% af de personer, som modtager Nyhedsbrevet, sender det videre til
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Kasserer:
Per M. Holm
Museumsforeningen for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg
tlf. 40 27 10 44
permholm@stofanet.dk
Sekretær:
Grete Thrane
Designmuseets Venner
Else Runge Petersen
Aabenraa Museums Venner
John Holmer
Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn
Suppleanter:
Næstformand:
Hardy Jensen
Vesthimmerlands Museumsforening
tlf. 29 62 02 24
hardyjensen@email.dk
Anita Grant
Odsherred Kunstmuseum og
Malergårdens Venner
Flere oplysninger på
www.sammus.dk

øvrige i deres bestyrelse.
I spørgeskemaet spørger vi også til, hvad der er medlemsforeningernes største udfordringer. Her oplyser



79 % at det er en udfordring af finde yngre bestyrelsesmedlemmer og
54% at det kan være en udfordring af få nye medlemmer i foreningen.

Ca. 78% af de foreninger, som foreløbig har indsendt deres svar sig ja eller
måske til at ville deltage i netværksmøder arrangeret af SAMMUS og
Ca. 85% oplyser at de er – eller måske er – interesserede i at deltage i kurser
arrangeret af SAMMUS.
Som det fremgår af ovenstående lille udpluk af nogle af svarene på de udsendte spørgsmål, kan SAMMUS’ bestyrelse blive MEGET klogere på, hvordan vi
bedst muligt kan servicere vore medlemmer. Vi håber derfor, at endnu flere
medlemmer vil bruge tid på at udfylde og indsende spørgeskemaet.
Skulle skemaet være blevet borte, så kan man altså få et ny ved at sende en
mail til kontakt@sammus.dk

Husk årsmøde og generalforsamling 18/4
Husk at reservere lørdag den 18. september til SAMMUS’ udsatte årsmøde og
generalforsamling. Mødet afholdes på Koldinghus – og vi er ved at sammensætte programmet for en spændende dag, hvor I får lejlighed til at mødes med
gode foreningsfolk fra andre museumsforeninger/foreningsdrevne museer.
Invitationen til årsmøde/generalforsamling følger i et af de kommende nyhedsbreve.

Kulturformiddage med Museumsforeningen
Vi har i et tidligere nyhedsbrev fortalt, hvordan man i Kerteminde Museumsforening havde fået midler fra Slots- og Kulturstyrelsens projekt: 1000 nye
fællesskab mod ensomhed – men også at foreningen havde været nødt til at
udsætte projektet på grund af Corona-nedlukningerne.
Nu er man imidlertid klar til at starte op – og museumsforeningens medlemmer fik den 13/4 en invitation i deres mailbox – og på mindre end 2 timer
kunne man melde udsolgt, da 45 medlemmer havde meldt sig til de 3 hold,
man havde mulighed for at oprette (et tirsdag-, et onsdags- og et torsdagshold).
Der er 15 medlemmer på et hold, som mødes 5 formiddage i perioden ultimo
april til ultimo juni. Hvert møde indledes med en kop kaffe, som efterfølges af
et fagligt indlæg. Deltagerne kommer her en tur rundt i den smukke have på
Johannes Larsen-Museet i Kerteminde, får en spændende tur rundt i Kerteminde og endelig et besøg, hvor man hører om planerne for en udvidelse af
Vikingemuseet i Ladby. På et senere møde kommer deltagerne til at møde
repræsentanter fra andre af byens støtte- og venneforeninger. Det sidste møde vil være en introduktion til Johannes Larsen-Museets store sommerudstilling med værker af den færøske kunster Samuel Joensen-Mikines.
Hvis din museumsforening/foreningsdrevne museum tilbyder jeres medlemmer spændende arrangementer, er I altid velkommen til at sende en kort
beskrivelse af dette til kontakt@sammus.dk. Vi ved nu fra vores undersøgelse, at noget af det, som modtagerne af Nyhedsbrevene gerne vil lade sig inspirere af ideer fra andre medlemsforeninger.

3

