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Kære medlemmer af Museumsforeningen 

 

 

Nyhedsbrev november 2021 

 

Efter længere tid ”tørke” på arrangementsfronten, så er vi nu klar med et arrangement. 

I det seneste nyhedsbrev blev omtalte et foredrag, hvor Jakob Vedsted følger op med anden del af den tidligere 

virtuelle byvandring i Ebeltofts gader. Første del blev holdt i Sognegården 23.10.2019. 

Arrangementet finder sted i Brændpunktet, Kirkegade 30, Ebeltoft 

onsdag en 24.11.2021 kl. 19.00 til ca. 21.00. 

I forbindelse med arrangementet vil der være mulighed for at få udleveret et eksemplar af Jakob Vedsteds 

fantastisk velskrevne bog ”Museum i Ebeltoft – fra idé til fusion”. Bogen så dagens lys i 2018, og i den følger vi 

denne lille kulturinstitutions kamp for overlevelse i mere end hundrede år gennem etableringen, udvidelser, 

statsanerkendelsen og fusionen – Museum Østjylland – med museerne i Randers og Grenaa i 2011, samt vores 

forenings historie. 

Bogen udleveres til dem, som ikke tidligere har modtaget den. (Et eksemplar pr. husstand). 

Af hensyn til praktikken omkring arrangementet vil vi gerne have en tilkendegivelse om, at man ønsker bogen 

udleveret denne aften. Dette kan ske enten ved besvarelse af denne mail, på telefon 20193879 – eller på: 

info@ebeltoftmuseumsforening.dk 

Vi henviser som tidligere til Museum Østjyllands aktiviteter, som kan ses på dette link: 

Kalender - Museum Østjylland (randers.dk) 

I den nærmeste fremtid er der åbning af udstillinger i Randers og Grenaa. Og den 13. november er der åbent 

på Byhistorisk Arkiv på Maltfabrikken. – se dette link: 

Besøg din arkiv! Det rummer en guldgrube af historier (randers.dk) 

Husk ved tilmelding til arrangementer via Museum Østjyllands hjemmeside at oplyse, at der er tale om med-

lemskab af Museumsklubben, da dette også gælder medlemskab af Museumsforeningen. Nogle af arrange-

menterne er gratis for medlemmer. 

Glem ikke Museumsforeningens egen hjemmeside: 

ebeltoftmuseumsforening.dk 

De bedste hilsner fra 

Bestyrelsen for Museumsforeningen 

for Ebeltoft og Omegn 
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