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Sommeren er over os…..
- og dermed også muligheden for at besøge landets mange dejlige museer. I
SAMMUS håber vi, at mange af vore medlemmer har videregivet vores
opfordring til at museumsforeningernes medlemmer om igen besøger eget
museum – men også huske at lægge vejen forbi andre museer, som også har
brug for at komme i omdrejninger igen efter forårets nedlukninger.
Vi håber naturligvis at genåbningen af samfundet fortsætter og at de sidste
forhindringer imod ”normal” adgang til kulturoplevelser snart fjernes, så alle
har uhindret adgang.
I dette nyhedsbrev kan du også finde en mulighed for, at netop jeres
museumsforening stadig kan gøre noget ekstra for at få jeres medlemmer
aktiveret efter den lange Coronatid. Slots- og Kulturstyrelsen støtter nemlig
stadig aktiviteter, som foregår i ”oplevelsesindustrien” og bl.a
museumsforeninger vil frem til slutningen af august kunne søge om tilskud til
lokale aktiviteter.
God (museums)sommer.

Mulighed for støtte til lokale aktiviteter.
Slots- og Kulturstyrelsen har stadig mulighed for at støtte aktiviteter, som
foregår i oplevelsesindustrien.
Målgruppen for aktiviteterne i oplevelsesindustrien er voksne (over 21 år),
seniorer og ældre, der mærker konsekvenserne af pandemien i form af
ensomhed.
Formålet er at skabe foreningsdrevne arrangementer og oplevelser i
oplevelsesindustrien til gavn for borgere, lokale tilbud og virksomheder.
Formålet er samtidig at få engageret målgruppen i aktiviteter, de ellers ikke
har adgang til.

Det fremgår at puljen kan søges af foreninger på kultur- og socialområdet, der
i forvejen er aktive i lokalsamfundet, fx idrætsforeninger, folkeoplysende
foreninger (herunder aftenskoler), museumsforeninger, læseforeninger,
sociale foreninger mv. samt paraplyorganisationer, som søger på vegne af
disse foreninger.
Ansøgninger behandles løbende og tilskud bevilliges, så længe der er penge i
puljen. Sidste frist for at ansøge er 30. august.
Læs mere om puljen her.

Husk tilmelding til SAMMUS’ årsmøde
Husk at I allerede nu kan tilmelde jeres forening til SAMMUS’ årsmøde og
generalforsamling lørdag den 18. september på Koldinghus.
Læs mere om arrangementet i SAMMUS Nyhedsbrev#71 (kan findes på
www.sammus.dk/Nyhedsbreve.
Årsmødegebyr: Kr. 250,00 pr. deltager indbetales inden årsmødet til SYDBANK
på konto: Reg.nr. 7910 Konto nr. 0185408. Man er altid velkommen til at
deltage med flere deltagere pr. medlemsforening.
Tilmelding sendes til kasserer, Per M. Holm senest 1/9 2021.
E-mail: permholm@stofanet.dk - Tlf.: 40 27 10 44
Evt. spørgsmål i forbindelse med årsmødet kan rettes til formanden, Steen
Hjorth, E-mail: hjorthsteen@gmail.com - Tlf.: 21 43 07 26
Bestyrelsen håber naturligvis, at mange har tid og lyst til at møde frem til
årsmødet og bruge lejligheden til at blande sig i snakken om
sammenslutningens fremtid og debatten om, hvordan medlemmer kan få gavn
af SAMMUS.
Vi glæder os til at se jer på Koldinghus lørdag den 18. september.
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