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Koordinatormøder
Koordinatormødet på Blicheregnens Museum den 7. september 2010
Til Stede:
Christian Fischer, Verner Rønnow, Inge Lise
Nielsen, Kethy Carlsen, Lissa Skov, Grete Juhler, Inger Michelsen fra Blicheregnens Museum.
Afbud:
Birthe og Jørn Froberg, Ib Sørensen, Ellen
Schou

Rettelse: Junireferatets dato skulle have været
den 1. juni. Jeg beklager fejlen, som kan give
grund til forvirring.

Evaluering af vagtordningen i forbindelse med
Filtudstillingen
Der manglede vagter i august måned. Det var
virkelig svært at få fat i nogle, der havde tid, lyst
og mulighed for at tage vagter i august måned.
Da der ikke kom så mange gæster, var det i orden, at der kun var 1 på vagt ad gangen. Hvor var
mændene henne????:-(
Det var en stilfærdig udstilling – der var ikke den
store interesse for udstillingen fra vores gæsters
side. Mange ”løb” hurtigt igennem udstillingen,
når vagten gjorde opmærksom på den.
Lene Nielsens oplæg til os vagter inden udstillingens åbning var virkelig god. Den gav vagterne/miniguiderne indsigt og baggrundsviden til
videreformidling.
Flere besøgende efterlyste tekster/billeder, der
fortalte/belyste om fremstillingen af filt. Ligeledes
kunne der godt have været billeder fra stederne,
hvor tæpperne kom fra, og hvor og hvordan de
havde været brugt. Det ville have gjort udstillingen mere nærværende.
En del besøgende efterlyste også oversættelse af
teksterne ved udstillingsgenstandene til engelsk
og tysk.
Åbningstalen som Tidl. hofmarskal Søren Haslund Christensen var virkelig interessant.

Christian havde dårlig samvittighed overfor vagterne, da der ikke kom så mange gæster til udstillingen. Han undskyldte, at tiden kunne være lang
for vagterne,
Generelt: Vagterne havde alle haft gode oplevelser og opfattede ikke vagterne som lange. Der
var tid til fordybelse og tid til at fortælle om Tollundmanden m.m. Imidlertid var vi alle enige
om, at det var en flot udstilling.
GOD IDE: At der opsættes skilte hen til Tollundmanden i bygningen, hvor han befinder sig.
Grete udarbejder et oplæg vedr. at få etableret en
vagtgruppe på lige fod med de øvrige grupper
under frivilligordningen. Vi blev enige om at tilbyde alle fra Museumsforeningen at være med i
vagtgruppen. Gruppen må meget gerne være
stor, så der er nogle at trække på. Gruppen skal
etableres i forbindelse med næste års udstilling i
forbindelse med Hjejles 250 års jubilæum. Det
kunne være et godt trækplaster

Siden sidst/Christian
Efterårsprogrammet med udstillinger, naturvandringer og foredrag er udsendt til Museumsforeningens medlemmer. Der er et godt og varieret
efterårsprogram.
Slotsholmen indvies den 1. oktober kl. 14.00 –
16. 00.
Den 2. oktober er der åbent Hus på Silkeborg
Museum vedr. Silkeborg Slot. Knud Bjerring vil
fortælle om slottets historie.

Silkeborg Museum bliver i 2011 beskåret i tilskud. Silkeborg kommune beskærer næste års
støtte til museet med 500.000 kr. Yderligere
kommer en beskæring af den kommunale støtte,
da der lægges op til et besparende samarbejde
med Silkeborg Bad og Museum Jorn. Der er
også varslet nedsættelse af statsstøtten. Alt i alt
bliver besparelsen mærkbar i de kommende års
arbejde på museet.
Medarbejderne opfordres af Christian til at involvere sig i udvalg m.m. for at få den størst mulige indflydelse på udviklingen på museumsområdet.
Kulturprojektet TRÅD har i juni og august holdt
workshops i forskellige tekstile teknikker, og flere følger i løbet af efteråret. Projekt Tråd udløber i 2011.

Nyt fra frivilliggrupperne
Infogruppen/Kethy Carlsen
Siden sidst har gruppen sendt årsskrift og girokort ud til medlemmerne af Museumsforeningen. Gruppen har også været ude med brochurer på campingpladser o. lign.
Hvis museet har brug for hjælp til at sende forårs-/efterårsprogrammerne ud, stiller gruppen sig
meget gerne til rådighed.

IT gruppen/Verner Rønnow
"Tråd har fået ny hjemmeside med nyt design og
web-hotel, men med den samme adresse
(www.tråd.net).
Verner var meget desorienteret og frustreret
over at Silkeborg Kommune har overtaget
hjemmesiden om Silkeborg Slot. Silkeborg
Kommune vil lægge hjemmesiden ud på Zoom
in, der udelukkende er en hjemmeside for
kommunens ansatte. Det virker helt ulogisk. SIDEN koordinatormødet har Christian talt med
Silkeborg Kommune og nu er det Silkeborg Museum, der står for den officielle hjemmeside for
Silkeborg Slot. Alt andet ville også være ulogisk.

Serviceringsgruppen/ Birthe Froberg
Serviceringsgruppen har sidst været behjælpelig i
forbindelse med Jernaldermarkedet.
Nu venter ny opgaver.
Indtil videre er vi booket til
Lø. 4/9: 1 prs. Anrette kagebuffet og oprydning
(kl. 13.00-ca. 16.00)
Sø. 5/9: 1 prs. Borddækning, oprydning i.f.m.
med besøg af engelsk gruppe (kl. 11.30-ca.
13.30)

To. 30/9: 1 prs. Bordækning, oprydning i.f.m.
besøg af tysk gruppe (Ca. 11.30-14.00)
Fre. 7/10: 1 ell. 2 prs. Lægekonference
opgaverne er fordelt, og der er udsigt til flere.
Ulla er rigtig glad for, at hun har gruppen at
trække på.

Kustodegruppen/Lissa Skov Hansen
Der har været problemer med at få kustoder til
fredag eftermiddag.
Den 28. november til den 28. februar er der en
udstilling med Kaffe Fassett’s strikkeunivers.
Udstillingen er åben hver dag. Grete spørger
Karen Boe, om der er brug for en vagtordning
og melder tilbage til Lissa.

Jul til julgruppen/Lissa Skov Hansen
Som nævnt på sidste koordinatormøde er de
store juleaktiviteter udsat til næste år, da Kaffe
Fassett’ udstilling netop er på Museet omkring
juletid. Men mon ikke der kommer et stort juletræ op i cafeen, ligesom Lissa fortalte, at der også
vil være flere forskellige historisk pyntede juletræer at finde i hovedbygningen. Tak kære julegruppe.
Gruppen foreslår at der bliver lavet en bookingkalender vedr. montrene i cafeen, så der kan
koordineres og planlægges uden at forstyrre museets medarbejderes planer.

Praktiske Gruppe/Ib Sørensen
Intet nyt.

Formidlingsgruppen/Ingelise Nielsen
Gruppen har igen været aktive med at udforme
et efterårsprogram:
Lørdag den 18. september kl. 14.00. Keld Dalsgaard Larsen og den lokale Poul Magnussen laver en guidet tur i Nørreskov og omegn.
Lørdag den 2. oktober kl. 14.00 Slotsholmen og
Silkeborg Slots historie ved Knud Bjerring Jensen
Lørdag den 30. oktober kl. 14.00 går turen ti
Them området med fokus på kirker og museum. Preben Strange er viser rundt.
Udflugten 2011 er foreslået og godkendt. Arbejdstitlen er Lindholm Høje m.m.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen torsdag den
15. september 2011.

Datoer for kommende møder:
Mandag den 2. november kl. 16.00 med efterfølgende middag kl. 18.00 for hele frivillig-

gruppen.Tirsdag den 22. februar kl. 16.00 på
Museet.
Referent: Grete Juhler

Referat fra koordinatormødet 2. november 2010
Meddelelser fra Christian Fischer
· Museet har købt nyt højttaleranlæg til foredragssalen
· Museets arkæologer er stadig i fuld gang med
udgravninger i forbindelse med motorvejen.
· Museet er så småt gået i gang med at forberede udstillingen i forbindelse med Hjejlens 250
års jubilæum. I forbindelse med udstillingen skal
der i museumshaven anlægges en havn, hvor
Hjejlen i flere udgaver skal kunne sejle rundt.
Christian kom med et spændende forslag til de
frivillige om at skabe havneanlægget. – D.v.s. at
frivilliggruppe vil få frie hænder til at tegne, udmåle dybde, planlægge og udarbejde ”havneanlægget”. Christian vil senere komme med oplæg
til frivilliggruppen, men spændende lyder det.
· Den 1. oktober kl. 14.00 blev Slotsholmen
indviet med et virkelig spændende program.
Gæsterne, med borgmestrene fra Silkeborg og
Kaiserslautern i spidsen, blev sejlet ind til bredden ved Slotsholmen af den gode kaag ”Christine” med musikledsagelse af drabantgarden fra
Frederiksborg, der i dagens anledning var klædt i
flotte middelalderdragter.

og kreativt arrangement og
måske optakt til et årligt tilbagevendende arrangement.
Christian luftede tanken om,
at frivilliggruppen måske
fremover kan stå for arrangementet. Det er virkelig en
cadeau fra Christians side, at
han ”tør” give frivilliggruppen
denne opgave.
· Torsdag den 28/10 kl. 16.00 – var museet
vært ved Jørgen Michelsens bogpræsentation.
· Der foregår stadigvæk et strategisk samarbejde mellem Viborg, Herning og Silkeborg Museer. Det er yderst nødvendigt, da der arbejdes på
at centralisere museumsverdenen.

Siden sidst fra frivilliggrupperne
Fra jul til julgruppen/Ellen Skov
Gruppen arrangerer ingen juleudsmykning i udstillingsbygningen. Derimod bliver der julepyntet
i hovedbygningen. Som Ellen så smukt sagde:
”Der skal nok blive jul på museet”.

Formidlingsgruppen/Ingelise Nielsen
Ingelise tilbød de øvrige grupper og museets personale, at formidlingsgruppen gerne vil medvirke
ved arrangementer med oplæsning, fortælling og
historiske oplæg.

En festlig start, som satte humøret i vejret på de
ca. 450 mennesker, der var dukket op. Efter de
officielle festtaler indtog drabanter, middelaldermennesker, falkoner, gøglere og andet godtfolk Slotsholmen, og tiden og stemningen blev
skruet tilbage til middelalderen, idet medlemmer
af den nordjyske gøglertrup Ramasjang satte liv i
kludene med akrobatik, vitser og optrin samt
blandet gøgl i middelalderudgave, og de blandede sig med de mange fremmødte. Det var et flot

Arrangementer i efteråret 2010
- Lørdag den 18. september en tur i Nørreskoven med Magnussen som lokal guide. Der
var ca. 25 deltagere, som mest var lokale folk.
Deltagerne fik en god og informativ guidning.
- Lørdag den 2. oktober var Knud Bjerring guide
ved en rundvisning på Slotsholmen. Ikke mindre
end 70 deltagere, der fik en virkelig god rundvisning. Arrangementet var i forlængelse af Slotsholmens genindvielse dagen før.
- Lørdag den 30. oktober var der arrangeret en
guidet tur i Themområdet. Der var 45 deltagere,
der sugede en masse viden ud af de 3 vidende
guider, Preben Strange, Preben Brøndum og
Niels Ulldal Jessen.

Infogruppen/Kethy Carlsen

Serviceringsgruppen/Birthe Froberg

Der har ikke været noget at arbejde med siden
sidst. Gruppen går i gang med et nyt nyhedsbrev.
Gerne midt i november. Kethy nævnte, at indholdet kunne være åbning af Slotsholmen,
historiske vandreture, udgravninger samt
foredrag og udstillinger.
Middagen for frivilliggruppen skulle naturligvis
også med. Grete skriver referat og Jørn tager
billeder.
Kethy sagde, at informationsgruppen ikke mere
får opgaver fra museet som førhen, hvor gruppen lavede foldere og hjalp med plakater eller
forårs- og efterårsprogrammer o.m.a. Hvad skyldes det mon?

- Torsdag den 28./10 kl. 13.30 – 14.30 – De grå
Pantere (Kaffe og Muffins)
- Torsdag den 28./10 kl. 16.00 – bogpræsentation. (Kage og frugt som buffetbord)
- Søndag den 14./11 kl. 12.00 – 16.00 – Kunsthåndværkermarked.
- Fredag den 26./11 kl. 13.00 – Foredrag med
Kaffe Fassett – (Kaffe og kage)
- Søndag den 28./11 kl. 13.00 – fernisering af
Colourful inspiration (Kaffe Fassett)
- Søndag den 5./12 kl. 11.00 – 13.00 Jubilæum i
foreningen Seriøs Strik. (Buffetbord)

IT-gruppen/Verner Rønnow
Hjemmesiden kører rigtig godt for øjeblikket.
CMS projektet er endnu ikke i gang, men det
kommer. Christian har talt med Silkeborg
Kommune vedr. Silkeborg Slots hjemmeside,
som blev lagt på kommunens hjemmeside, så
kun kommunens medarbejdere fik glæde af den.
Hjemmesiden er nu flyttet over under museets
hjemmeside, så Verner er glad igen.
Midtjyllands avis bragte i 2005 en del artikler fra
Slotsholmen. Måske kunne de lægges ud på
hjemmesiden. Verners opfordring var, at slottet
skal leve igennem bl.a. hjemmesiden.

Kustodegruppen/Lissa Skov Hansen
Gruppen har ikke været i gang siden sidste møde.

Birthe er glad for, at gruppen får så mange arbejdsopgaver, og gruppens medlemmer er altid
parat til at træde til.

Evt.
Ingelise foreslog, at cafeen blev forsynet med
selvbetjeningskaffe under udstillingen med Kaffe
Fassett. Så behøver cafeen ikke være åben, men
gæsterne vil have mulighed for at sætte sig og få
en kop kaffe. Udstillingen er åben alle dage undtagen mandag fra kl. 12.00 – 16.00.
Vi talte om frivilliggruppens arbejdsopgaver i
almindelighed. Det er blevet sværere at få
guider/vagter til at dække alle tidspunkter under
museets udstillinger, så vi vil forsøge at etablere
en miniguide/vagtgruppe, som museet kan trække på. Lissa Skov Hansen, Ellen Skov og Grete
Juhler vil komme med et oplæg. Grete indkalder
til første møde.
Referent Grete Juhler

Historisk vandretur i Them.
gere, hvoraf en stor del ikke var medlemmer af
museumsforeningen.
Da Them museum er meget lille, delte vi deltagerne i 2 hold, sådan at Preben Brøndum gennemgik museet med den ene halvdel, og jeg tog
så den anden halvdel med på en kort byvandring, hvor vi fokuserede på kroen og dens plads i
både Blichers forfatterskab (Skytten på Aunsbjerg) og i den lokale historie med mordet i Potten.
Turen fandt sted den 30. oktober i et dejligt efterårsvejr, og der mødte mellem 45 og 50 delta-

forskellige faser bygningerne har været igennem,
fra kirken var en traditionel romansk kirke, til
vore dages udvidede bygningsværk med tagrytter.
En sådan vandring i Them, en by, der var udset
til at skulle have haft apotek og distriktslæge, og
også havde det en kort overgang, viser, at det går
uhyggeligt stærkt med at fjerne og omforandre
alle de gamle huse og gårde, der engang udgjorde
en velfungerende landsby, så det er i sidste øjeblik at vi får fortalt historien på stedet.
Herefter gav forhenværende præst, Niels UldallJessen, en meget grundig gennemgang af kirkens
historie. Vi hørte om de forskellige private ejeres
misrøgt af kirkens vedligeholdelse, og om de

Næste vandring skal til foråret gå til Vrads.
Preben Strange

Historisk vandretur i Nørreskov
Lørdag, den 18 sept. kl 14.00 parkerede ca. 25
personer hos Korsbakkes Planteskole, for vi ville
gerne høre om området Nørreskov. Mange
kendte hinanden og turlederen Poul Magnussen,
for vi var alle fra Nørreskov og omegn - eller
havde tilknytning til området ved enten selv at
have boet der som barn eller have familie der.
Poul Magnussen fortalte levende om sin barndom, sin familie og om gårdene og folkene derpå i flere generationer. De gamle håndværk og
stedets butikker, skole og om Øster Kejlstrup,
hvorfra alle gårde og husmandssteder stammede.

Sortenborgvej var kernen i fortællingen, for her
lå barndomshjemmet, som faderen, sognerådsmedlem m.m. Peder Magnussen overtog i 1928
og drev indtil 1965.
På ejendommen var også områdets højeste
punkt. Blev brugt som fixpunkt, når der blev
lavet landkort. (Poul Magnussen er kartograf)
Som barn kunne han stå på højen og se bl.a.
Søsterhøjsenderen i Højbjerg og vandtårnet i
Kjellerup. Nu er der træer, der dækker udsigten.
Alle på turen blev helt nostalgiske, og mindedes
deres egen barndom på de enkelte ejendomme.
Tak for en god tur
Jens Erland Nielsen Nørreskov Bakke

Silkeborg slot
”Silkeborg” er et imponerende og pondusfyldt navn,
men kommer man som turist
og tror, at man kan finde en
borg, bliver man slemt skuffet. Storheden i fortidens borge kan der nok også sættes
spørgsmålstegn ved, men en
borg eller rettede flere borge har der været her.
Den første meget beskedne borg bygget på en
lille ø i Langsø har kunnet tidsfæstes til 1385 ud
fra fundne trærester. Øen var kunstig skabt ved
at grave en voldgrav på tværs yderst på et næs.
Efter Århus bispen i 1414 overtog stedet bygge-

des det borganlæg, vi kender, og en større, tilhørende borggård blev bygget på næsset mellem
Langsø og Remstrup å.
Fra omkring 1700 begyndte slottet at forfalde, og
forsvandt efterhånden som byggemateriale blev
fjernet for at blive genbrugt andre steder, bl.a. til
”Hovedgården”.
Fra min barndom for omkring 60 år siden, da
mine kammerater og jeg legede i området, husker jeg kun skov og buskads på Slotsholmen og
nogle fundamentlignende murblokke i voldgraven. For at komme til Slotsholmen gik vi fra
Smedebakken ned til en lille bådplads, der ligger
ved Langsø. Her kunne man så ved at gå langs

søbredden komme uden om det høje hegn, der
omkransede hele Papirfabriksområdet. Voldgraven, der adskilte Slotsholmen fra søbredden var
ikke dybere end man kunne vade over flere steder. Broen, der i dag går fra Viborgbroen til
Slotsholmen, kan jeg ikke huske fra dengang, jeg
tror den er bygget senere. Men siden da – i takt
med byens stigende interesse for at finde sin historiske identitet - er området blevet åbnet og

tyske venskabsby Kaiserslautern. Invielsesprocessionen kom ad vandvejen i en kaag, som blev
staget frem.

(NB bemærk: i middelalderen brugte man ikke redningsvest)

Ud over taler af borgmester og kommunedirektør Leif Sønderrup talte også museumsdirektør
Chr Fischer og skovrider Niels Juhl Bundgaard
Jensen. Og på fornem vis blev taler introduceret
og hilst slut med fanfarer fra drabantgardens lange messinghorn.
tilgængeligt (når åen ikke står for højt), så man
kan få et indtryk af det første ”Silkeborg”. Seneste skridt i den retning blev taget 1. oktober i år
med en indvielse af en ny bro over voldgraven til
det nyrestaurerede anlæg. Der er blevet fældet
træer, og de plænebeklædte anlægsmarkeringer
er istandsat, så man nu kan få et bedre overblik
over hele Slotsholmen. Indvielsen måtte i sagens
natur foretages af en ”borgmester” og det blev
naturligvis Silkeborgborgmesteren, som også
medbragt nogle af sine kommunale topembedsmænd (”ridefogeder” ?) og en delegation af gæster, heriblandt endnu en borgmester, fra den

Jørn Froberg

Novemberhygge i frivilliggruppen
Lidt før kl. 18.00 den 2. november begyndte
medlemmerne fra frivilliggruppen at dukke op
inde i museets cafe. Alle pænt klædt på og med
glade, forventningsfulde smil på læben.
Anledningen var, at museet havde indbudt til
den årlige middag med efterfølgende foredrag
med Keld Dalsgaard Larsen. Hyggen bredte sig
hurtigt, for inden middagen gik alle rundt og talte
med hinanden på kryds og tværs, og det var helt
klart, at vi alle befandt os godt i hinandens selskab. En overdådig buffet var blevet tryllet frem,
for Ulla Eriksen havde som sædvanlig udvalgt en
udsøgt menu til os frivillige.

Christian bød velkommen og sagde, at han var
utrolig glad og taknemmelig for den store indsats, vi har ydet for Silkeborg Museum i løbet af
året. Især var han glad for det engagement og
den ansvarlighed, vi alle udviser.
Vi nyder alle at mødes til årets middag for frivilliggruppen. Det er her, vi lærer hinanden bedre
at kende, for her har vi netop alle tiden og roen
til at tale sammen, spørge til hinanden og selv
fortælle.

Mange
tak
til
museet
for
en
virkelig hyggelig aften.
Grete Juhler

Under kaffen rejste Keld sig op med 6 par sorte
sokker købt for 15 kr. Et virkelig godt køb, syntes Kelds kone, men Keld var ikke helt enig. Det
var indledningen til Kelds sprudlende og underfundige fortælling om livet på Århusbakken gennem tiden.
Vi nød alle at blive fyldt op med facts og gode
historier fra dagligdagen på Århusbakken.

Kunsthåndværkermarked
Søndag den 14. november var der som led i projektet Tråd kunsthåndværkermarked på museet.

rangementet var godt besøgt, og der var indkaldt
en frivillig fra serviceringsgruppen til cafeen. Den
frivillige indsats blev dog sparet væk, da der var
hyret to betalte cafemedarbejdere.
Jørn

Der var mange udstillere, og det drejede sig ikke
kun om tekstiler, men også andet kunsthåndværk som fx skæring af skeer og knivmageri. Ar-

Silkeborg ”fyrtårn” nr 1: Hjejlen ???
Tollundmandens verdensberømmelse betvivlet
Her i efteråret 2010 her der været et indlæg i
Midtjyllands Avis, som strider lidt imod min per-

sonlige opfattelse af, hvad Silkeborgs største klenodie er.

Den 6.november skrev Jørn Kjems i bladet
blandt andet om Silkeborgs ”fyrtårne” såsom
Aqua, Silkeborg Bad og Papirmuseet, men især
3 ”flagskibe” blev fremhævet som helt enestående – nemlig Hjuldamperen Hjejlen som suvesuverænt nummer ét

mens Tollundmanden henvistes til en andenandenplads, og tredjepladsen tildeltes Asger Jorn.
Kan nok være, at Hjejlen er verden ældste aktive
hjuldamper, men folk kommer dog ikke fra den
anden side af jorden for at se den og prøve en
sejltur.
Derimod har her været talrige besøg bare i indeværende år fra hele verden til Tollundmanden.
Udkigsmanden i Midtjyllands Avis berettede om
en enkelt åbningsdag, hvor kustoderne kunne
notere sig, at en ung mand fra Argentina fik tårer
i øjnene over endelig at have set Tollundman-

Hjemmesider
På Silkeborg Museums hjemmeside er der nogle
link, som fører til andre sider, som jeg (Jørn) synes, man skal prøve at se på.

(Det kan være vanskeligt at kopiere nogle hjemmesider, derfor svarer billederne her i bladet
ikke helt til hjemmessidernes skærmbillede.)

den, som han kendte fra sit hjemlands tvprogrammer.
Selvsamme dag havde der også været gæster fra
Tyskland, Schweiz, USA, Canada, Sverige, Norge og Malaysia.
Silkeborg Museum har også haft besøg af et japansk tv-hold, som skulle filme Tollundmanden
samt hans fundsted og interviewe Christian Fisher – desuden udbad de sig opskriften på den
grød Tollundmanden havde spist, før han døde.
Grøden ville man bede en restaurant i Silkeborg
om at tilberede, så tv-holdet kunne få en smagsprøve og fortælle deres seere om, hvordan Tollundmandens sidste måltid smagte.
Andre tv-hold har gæstet museet i år – bl.a. fra
National Geographic Magazine, og fra Kina,
USA og Rusland, og sidste år et hold fra Korea.
Så kom ikke her og stil Silkeborgs - ja måske hel
Danmarks - største klenodie i skyggen af Hjuldamperen Hjejlen. Det får trangen til at sænke
slagskibe op i mig, men du skal selvfølgelig nok
få min hyldest til sommer kære Hjejlen!
Kethy Carlsen

Klik på:
MOTORVEJ & ARKÆOLOGI
det fører til en såkaldt blog,
blog hvor museets arkæologer med tekst, kort og billeder fortæller om
hvad de aktuelt arbejder med, og hvor.

Klik på:
Silkeborg Slot
det fører til en særlig hjemmeside, der specielt
informerer om Silkeborg Slot’s historie.

Klik på:
Blicheregnens Museum - Thorning
og se den nye, moderniserede hjemmeside for
museet og det lokalhistoriske arkiv i Thorning.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ordforklaring til blog
Wikipedia forklarer ordet således:
En blog (eller weblog) er en hjemmeside, som
opdateres jævnligt med korte tekster (kaldet
indlæg eller poster), som regel med den til enhver tid nyeste øverst. Der er ofte mulighed for,
at læserne kan kommentere de enkelte indlæg.
Indholdet kan variere fra det personligt dagbogsagtige til det politisk debatterende eller
tematiske. En blog er ofte knyttet til en person,
men kan også deles af en større gruppe. En person, der skriver/redigerer en blog, kaldes en
blogger.

Jul til Jul gruppen lover det bliver Jul på museet

Informationsgruppen
Informationsgruppen ønsker læserne God Jul

