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Kære medlemmer af Museumsforeningen 

Nyhedsbrev maj 2022 

Busturen til Christiansfeld - lørdag den 21. maj 2022 

Da der stadig er nogle ledige pladser i bussen, så er det endnu muligt at til-

melde sig frem til den 11. maj. Vi skal jo gerne have bussen fyldt. Allerede til-

meldte, og de som overvejer, har desuden mulighed for at invitere en med på 

turen. Dog stadig efter princippet ”først til mølle”. 

Se programmet for turen på: 20220409 Christiansfeld.pdf (ebeltoftmuseums-

forening.dk)  

Se endnu mere på: Christiansfeld - Museum | Kolding (museumkolding.dk) 

Den 24. marts blev der afholdt generalforsamling, hvor der, til trods for 10 afbud på grund af Corona lige op 
til dagen, mødte 60 medlemmer op.  

Referatet fra generalforsamlingen kan ses på foreningens hjemmeside. https://ebeltoftmuseumsforening.dk 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således: 

Formand: Jørgen Nyhuus, næstformand: Morten Jensen, kasserer: Per Lampe, sekretær: Jakob Vedsted og 
bestyrelsesmedlem: Mariann Adams. 

Efter generalforsamlingen fik de fremmødte, som ikke tidligere havde fået udleveret Jakob Vedsteds fantastisk 
velskrevne bog ”Museum i Ebeltoft – fra idé til fusion”, den udleveret. I bogen følger vi denne lille kulturinsti-
tutions 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.  
Medlemmer, som ønsker bogen, og som endnu ikke har modtaget et eksemplar, kan henvende sig via mail 
eller på telefon 20193879, så finder vi en løsning. Der er et eksemplar pr. husstand. 

Som i vores tidligere nyhedsbreve henviser vi til de arrangementer, som Museum Østjylland afholder. 

Der er flere interessante foredrag i kalenderen. Kalender - Museum Østjylland (randers.dk) 

Museum Østjylland søger museumsværter til vores museer i Ebeltoft. De søger flere kolleger, der kan tage godt 

imod vores gæster og formidle vores historier. Er du interesseret i et sommerjob med mening – er dette lige 

noget for dig. Se: Ledige stillinger og studiepraktik - Museum Østjylland (randers.dk) 
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