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Kære medlemmer af Museumsforeningen 

 

Nyhedsbrev september 2021 

Som nævnt i nyhedsbrevet for august, så er der gang i restaureringen. 

Arbejdet går planmæssigt og har været begunstiget af fint vejr. 

Der har i sidste uge været en omtale i Ebeltoft Folketidende Ebeltoft Folketidende - Uge 36 - 2021 (e-pages.dk), 

side 4. 

Der satses på et par aktiviteter i efteråret. 

I efterårsferien har vi i forbindelse med Ebelfestivalen valgt at støtte en Facebook-gruppe, som består af 

”Gamle Ebeltoftere”. De har ved de seneste syv festivaler sat hinanden stævne den første lørdag i efterårsfe-

rien. Flere af vores medlemmer kender nok til gruppen, der tæller ca. 1900 medlemmer. I år vil det ske på 

Maltfabrikkens kulturloft lørdag den 16.10. kl. 13-16. 

Gruppen vil i år sørge for, at hvis man har nogle billeder fra det gamle Ebeltoft, som man vil dele med andre i 

gruppen – eller få scannet til overlevering til Byhistorisk Arkiv – så vil det ved dette års ”Træf” være mulighed 

at få scannet eller lavet aftale om scanning af billeder.  

Der er planlagt et foredrag, hvor Jakob Vedsted vil følge op med del 2 af den tidligere virtuelle byvandring i 

Ebeltofts gader. Første del blev holdt i Sognegården 23.10.2019. 

Vi havde håbet i lighed med tidligere at kunne benytte Sognegården, men har netop fået at vide, at der først 

vil være ledige tider i anden halvdel af 2022.  

Derfor leder vi efter et alternativt sted, og vi vil vende tilbage, så snart der findes en løsning. 

Årbogen 2020 fra Museum Østjylland kan, som tidligere nævnt, fås ved at skrive til Museumsforeningen på 

mailadressen: 

info@ebeltoftmuseumsforening.dk 

og oplyse, at bogen ønskes. Skriv telefonnummer, så tager vi kontakt og finder en løsning. 

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

Kalender - Museum Østjylland (randers.dk) 

Husk ved tilmelding til arrangementer at oplyse, at der er tale om medlemskab af Museumsklubben, da dette 

også gælder medlemskab af Museumsforeningen. Nogle af arrangementerne 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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