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SAMMUS generalforsamling og årsmø de 27/3 i Nyborg
God start på SOME-kurser, forår 2022
Forårets fø rste Regionalmø de

SAMMUS generalforsamling og årsmøde 26/3 2022
HUSK venligst at sidste frist for at tilmelde sig SAMMUS’ Generalforsamling og årsmøde er fredag den 18. marts
Mø det afholdes lørdag den 26. marts kl. 11 – 13 i Tinghuset (Østfyns Museers
administration), Stendamsgade 9, 5800 Nyborg – og inkluderet i mø det er en eksklusiv
rundvisning på det fortsat lukkede – og nu gennemrenoverede – Nyborg Slot.
Se i ø vrigt dagsordenen for mødet i SAMMUS Nyhedsbrev nr. 77.
Dagsorden ifgl. vedtægterne, som kan findes på www.sammus.dk/Arkiv
Tilmelding:
Tilmelding skal sendes til SAMMUS v/Per M. Holm – permholm@stofanet.dk – senest
fredag den 18. marts. Per kan evt. kontaktes på tlf. 40 27 10 44.
Hver medlemsforening kan sende én repræsentant, som ikke skal betale for at deltage i
mø det. Man er MEGET velkommen til at sende mere end én repræsentant – men for denne
eller disse skal der betales 250 kr. pr. person. Belø bet indbetales til SAMMUS inden
årsmø det til SYDBANK på konto: Reg.nr. 7910 Konto nr. 0185408
PS – Husk også at sende jeres tilmelding, selv om I ”kun” deltager med en repræsentant.
Evt. spø rgsmål i forbindelse med årsmø det kan rettes til formanden, Steen Hjorth, E -mail:
hjorthsteen@gmail.com - Tlf.: 21 43 07 26
Vi glæder os til at se repræsentanten/repræsentanterne fra jeres forening til
generalforsamling og årsmøde 2022.

God start på SoMe-kurserne
De fø rste to SoMe-kurset er nu afviklet i henholdsvis Holbæk (7/3) og i Næstved (14/3).
Læs her, hvad nogle af deltagerne siger om kurserne:

•
•
•
•
•
•
•
•

Engageret, vidende underviser.
Fik mange ny oplysninger med hjem til videre brug.
Flot differentieret kursus, fik meget med hjem.
Det var lærerigt. En god dag.
Godt overblik over de forskellige muligheder. Dygtig formidler. Mange fine tips.
Meget brugerbasseret.
Det har været meget spændende.
Spændende, informativt, dygtig underviser, hjælpsom overfor vores mange praktiske
spø rgsmål.
Overvældende for nybegyndere, meget inspirerende, godt at få ”hands on” også.

Det er endnu muligt at deltage på et af forårets
SoMe-kurser. Kontakt blot SAMMUS v/Steen
Hjorth – E-mail: kontakt@sammus.dk –
eller tlf. 21 43 07 26
Der vil blive afviklet yderligere 2 kurser i den
kommende tid, nemlig
Foto: Tommy FLugt
Lørdag den 19. marts kl. 10 – 16 i Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, 5500 Middelfart
Lørdag den 23. april kl. 10 – 16 på Vejen Bibliotek, Vestergade 2, 6600 Vejen.

Regionalmøder, forår 2022.
Vi har også afholdt årets fø rste regionalmø de – i Hjø rring den 3. marts.
Her deltog 18 deltagere fra 7 museumsforeninger/foreningsdrevne museer. Dejlig aften med
masser af engagement, god snak, erfaringsudveksling og smagsprø ve på den lokale bjesk.
Tak for husly til Vendsyssel Historiske Museum og for praktisk hjælp fra Museumsforeningen for
Vendsyssel Historiske Museum.
Der er planlagt yderligere tre regionalmø der, nemlig:
Torsdag den 17. marts kl. 19-21 på Museum Silkeborg, Hovedgårdsvej 7, 8600 Silkeborg
Onsdag den 20. april kl. 19-21 på Holstebro Museum, Museumsvej 2B, 7500 Holstebro
Mandag den 25. april kl. 19-21 på Horsens Museum, Sundvej 1A, 8700 Horsens
Det er endnu muligt at deltage i mø derne. I så fald ko ntaktes Steen Hjorth – kontakt@sammus.dk
– evt. telefonisk kontakt på 21 43 07 26.
Det koster ikke noget at deltage i mø det – men kaffe/kage koster 50 kr. pr. deltager.
Vi glæder os til at mø de repræsentanter fra de lokale museumsforeninger/foreningsdrevne
museer til regionalmø derne.

SAMMUS’ bestyrelse:
Formand: Steen Hjorth - Kerteminde Museumsforening
- tlf. 21 43 07 26 - hjorthsteen@gmail.com
Kasserer: Per M. Holm - Museumsforeningen for Fiskeri- og Sø fartsmuseet, 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 Mø n
Anita Grant - Odsherred Kunstmuseum og Malergårdens Venner
Suppleant:
Vakant
Flere oplysninger på www.sammus.dk
Dette nyhedsbrev udsendes af SAMMUS – Danske Museumsforeninger.
Hvis du ikke ønsker at modtaget Nyhedsbreve fra SAMMUS, bedes dette meddelt til kontakt@sammus.dk

