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Aktiviteterne i frivilliggrupperne
IT-gruppen
Verner Rønnow er i øjeblikket eneste medlem
af IT-gruppen. I arbejdet med museets hjemmeside har opdatering og vedligeholdelse første
prioritet, således at indholdet er helt a’jour.
Derudover er planlagt at få lagt et nyt kort ind
på hjemmesiden med angivelse af museer o lign
i den nye kommune med link til deres hjemmesider.
Museets hjemmeside er blevet udvalgt til at
indgå i en offentlig undersøgelse til bedømmelse af Danmarks bedste offentlige hjemmeside.

Informationsgruppen
Siden gruppen udgav forrige Nyhedsbrev i maj
måned er alt sommer materialet – d.v.s. sæsonfoldere om museets sommeraktiviteter for familier og børn - lavet og trykt og delt rundt til
turistforening, bibliotek og områdets campingpladser. Der er trykt en manual med tekst af
Keld Dalsgaard til hver af de tilmeldte vagter på
særudstillingen ”Sort På Hvidt”. Til brug ved
Region Midtjyllands motionsløb tværs over Jylland blev trykt plakater samt små ”huskesedler”
med annoncering af museets motionsture i efteråret. Der er også trykt navneskilte til de fri-

villige udstillingsvagter og legitimationskort til
detektorgruppens medlemmer. Gruppen har for
få dage siden trykt museets efterårsprogram 207
og sendt det ud til museumsforeningens medlemmer sammen med brochurer om Vandreture
i den nye midtjyske region og om avisens jubilæumsudstilling.
I gruppen drøftes jævnligt forskellige tekniske
muligheder og opgaver vedrørende udformning
af formidlinger. Eksempelvis arbejdes der i
øjeblikket på at konvertere og modernisere
gamle foredragsserier med lysbilleder og
kassettebånd til powerpoint med indlagt,
nyindtalt tekst. Der arbejdes også med en
powerpoint introduktion af ca 10 minutters
varighed, hvor der gives en præsentation af
museets bygning og udstillingerne. Sådanne
show kan vises i foredragssalen, på internettet,
på opsatte skærme osv, og de kan fx distribueres via CD-rom og download fra internettet.
Informationsgruppens medlemmer deltager også i andre af museets aktiviteter udover det rent
informative. På sidste gruppemøde drøftedes
behovet for at skrive museets udstillingstekster i
de faste samlinger på flere forskellige fremmedsprog. Når man som vagt på særudstillingerne
oplever, hvor mange udlændinge, der kommer
for at se Tollundmanden – og dermed også tager
de øvrige faste samlinger med på vejen, så er
det synd, at de ikke kan blive informeret ligeså
godt som det sker i Tollundmandens hule.
I nærværende Nyhedsbrev prøver vi at samle op
på, hvem der er med i de respektive grupper.
Der kan blive flyttet lidt rundt, som tiden går,
og der kan komme nye post- og e-mail-adresser.
Husk at meddele det til museet!
Praktisk gruppe
Koordinator oplyser, at aftalen er, at pedellen
tager kontakt, hvis der er praktiske opgaver, der

skal udføres, men han har ikke været kontaktet.
Han ved, at Carl Ejner har fjernet metalstrimlerne, som har siddet på ruderne som et led i de
gamle tyverialarmer, og har hjulpet til med
avisudstillingen.
Børne- og familieaktiviteter
Børnenes Museum
Holdt åbent onsdag/torsdag. eftermiddag 4 uger
i sommerferien. Det var meget velbesøgt af
børnefamilier, der nød at kunne hygge sig og
lave lidt forskellige aktiviteter med deres børn.
Mange gav udtryk for, at det var en god ide`
med sådanne ekstra oplevelser ved et museumsbesøg.
Hugin og Munin Klubben
Klubben fejrede sit 10 års jubilæum på årets
Jernaldermarked. Der kom mange børn, og som
gave i dagens anledning måtte de lave et armbånd eller en halskæde med glasperler.
8 børn fra klubben havde også meldt sig som
aktive hele dagen, og en af de ældste passede
trofast Tollundmandens grød og delte smagsprøver ud til gæsterne. En anden hjalp andre
børn med at lave ringbrynje og en lille gruppe
hjalp børn med at sy skindpunge og huer. Dejligt at de store børn viser interesse. Klubben har
90 medlemmer, og snart sender vi materiale om
klubben ud til skolerne.
Programmet for resten af 2007 ser sådan ud:
23. september: Udflugt for børn med forældre/bedsteforældre til Blicheregnens Museum.
7. oktober: Udstillingen ”Sort på Hvidt”, hvor
de gamle typografer arbejder. Læse den første
avis og prøve at skrive gotisk skrift med pen og
blæk.
Efterårsferien: vi er ved at planlægge ”Sjov
med aviser”, der bliver et tilbud til alle gæster.
11. november: ”Ravnedag” på Silkeborg Museum. Ravnehistorier og fremstilling af Ravnebanner.
15. december: Julehygge på Silkeborg Museum, hvor vi arbejder med halm.
Metaldetektorgruppen &
udgravningsgruppen
Gruppen har holdt møde på museet d. 23 juni.
Jens Kjær ønskede at stoppe som koordinator,
og nye kontaktpersoner (koordinatorer) for
gruppen er Karsten Damén (tlf. 86 86 75 28) i
samarbejde med Jørn Froberg (tlf. 86 87 50 65).
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Karen Boe fra Silkeborg Museum er af Chr.
Fischer udpeget til at være ”støttepædagog” for
gruppen, og vil varetage kontakten til museet.
Gruppen har to gange i maj og juni afholdt fælles aktiviteter (søgning med metaldetektor) på
udgravningsarealet for den nye golfbane ved
Skannerup tæt ved Gjern. Der blev fundet en
hel del jerngenstande, som formentlig mest var
jernaffald fra ”yngre bondealder” fordelt på
markerne via møddingen. Helt uden detektorhjælp blev der også fundet nogle potteskår og
flinteafslag.
Jens Kjær har på museets vegne indkøbt 2 virkeligt gode metaldetektorer. De har været i
brug i forbindelse med detektorgruppens træf,
men har også været udlånt til enkeltpersoner.
Disse detektorer vil kunne bookes/lånes af alle i
gruppen.

Gruppen vil fremover prøve at arrangere detektor-træningsmøder, og der er planer om at få
arrangeret et lille ”kursus” i at genkende flint,
trækul, potteskår o.l., for at udnytte, at man ved
detektorsøgningen alligevel går og kigger ned i
jorden hele tiden.
Desværre er der ikke i øjeblikket udsigt til nogen egentlige udgravningsaktiviteter. Grunden
hertil er ikke, at der ikke skal foretages udgravninger, tværtimod, så skyldes det museets mange udgravningsaktiviteter. På grund af den
kraftige vækst i kommunen ligger der hele tiden et stort pres på arkæologen for hurtigt at få
foretaget udgravninger, så bygherrerne kan
komme i gang, og derfor er der ikke tid til at
tage sig af udgravningsgruppen. Men hvis museet kalder, er gruppen naturligvis klar til udrykning med graveskeer og detektor.
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I gruppen har været talt om behov for at kunne
kommunikere internt i gruppen. Som eksempler
kan nævnes: booking/udlån af detektorer, annoncering af gruppetræf, annoncering for gruppen, hvis enkelte gruppemedlemmer har planlagt at gå ud og vil invitere andre til at deltage,
kort over arealer, hvor der må søges og hvad der
er afsøgt. Det er aftalt med Chr Fischer, at der
kan oprettes et domæne på internettet til dette
formål (domæneleje er ca 150 kr om året).
Grunden til at oprette et selvstændigt domæne
til dette formål i stedet for at benytte det domæne, hvor museets hjemmeside ligger, er at gruppen selv kan styre internetsiderne uden at risikere at lave kludder i museets officielle hjemmeside.
Hvis andre grupper har ønske om selv at
kunne disponere over nogle sider på internettet er de velkomne til at bruge domænet,
hvor der er masser af plads.
Serviceringsgruppen
Arbejdsproceduren er, at Ulla fra museet kontakter koordinatoren Birthe, når der er behov for
assistance.
Gruppen har været i gang ved følgende aktiviteter:
Børnekultur-dagen d. 18 marts
Historiens dag d. 3 juni
River-Boat d. 30. juni og
Jernalder-Markedet d.5. august
Birthe har haft god opbakning blandt gruppens
medlemmer, og det har været gode oplevelser
over hele linien.
Gruppen er stationær, hverken ind- eller udmeldelser.
Formidlingsgruppen
Gruppen har arbejdet med detaljerne til de tre
vandreture i omegnen som Silkeborg Museum
ved Karen Boe og Preben Strange har aftalt med
Region Midtjylland Regional Udvikling og
Midtjyske Museers Udviklingsråd. Samarbejdet
resulterede i det flotte hæfte ”Museer og Vandringer i Midtjylland”, som er udsendt sammen
med efterårsprogrammet, og hvor vore ture står
på side 23 .

Formidlingsgruppen arbejder overordnet efter
”Kend historien” i Silkeborg kommune og har
lagt ud med tre ture, der er gratis:
Trækstien og Gudenådalen.
Lørdag den 8. september kl 14.00
Mødested: P-plads (v. Sørkelvej ) ved Troldhøj
Hærvejen og Sepstrup Sande (gl stavemåde:
Sebstrup)
Lørdag den 6. oktober kl 14.00.
Mødested: P-plads ved Septrup sande. på A 13
nord for Hjøllund
Tollundmanden og Bjældskovdal
Lørdag den 27 oktober kl 14.00
Mødested: P-plads ved Moselund før Engesvang
(Husk travesko)
Juleudstillingsgruppen
Fru Drewsens kjole
Da julegruppen ligger stille indtil oktober, er
der blevet tid til et lille projekt i Drewsens stue.
I Drewsens villa var der, så vidt man kan læse,
stor gæstfrihed og mange selskaber.
Amalie Drewsen var en smuk og meget statelig
dame - sikkert med sans for, hvad der rørte sig
omkring datidens mode. Selvom man boede i "
det mørke Jylland" skulle garderoben ikke stå
tilbage for de tilrejsende fruers .
I disse uger er symadammen fru Larsen blevet
kaldt til Hovedgården. Der er blevet studeret
modeblade, og lige netop i disse dage syes der
kjole til fru Drewsen. Den skulle gerne være
færdig til Michael Drewsens fødselsdag d. 15.
oktober.
Yderkjolen syes i sort atlask med blanke, indvævede blade og blomster, håndsyede knapper,
"kniplinger" ned foran og ligeledes som hårpynt.
Under yderkjolen er der et par underskørter af
lærred og hør, dels for at holde varmen, men
også for at få yderkjolen til at falde smukt. Underlivet er af sort silke.
Der syes flere eftermiddage i cafeen mellem
kl. 12 - 14.30
Ellen Schou
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Man tager..........
Det var egentlig et kaffeselskab hos familien Jones,
der startede det hele – det med de kunstige kager.
Ellen Skou, Grethe Petersen og undertegnede havde
talt om, at der godt kunne gøres lidt mere ud af udstillingen i Jones stue. Ved juletid er der traditionen
tro et juletræ, som er pyntet, som man må forvente,
det har set ud på den tid, som stuen repræsenterer. I
løbet af året har vi valgt at lave forskellige temaer,
og lige nu er der er dækket op med kaffebord til
fødselsdagsselskab hos familien Jones. I sofaen
ligger en avis, på et bord en bog og nogle briller og
ved klaveret et nodehæfte, - ting som viser, at der
lige har været nogle mennesker, som har været i
gang med noget. Det er så op til den besøgende at
lade tankerne flyve videre, hvem var de, hvad tænkte de, hvad talte de om osv.
Til et kaffebord hører som bekendt kager. Et par tørkager, der var indkøbt i det lokale supermarked,
mente vi sagtens kunne holde sig, men om natten har museet desværre andre besøgende end dem, vi er
vant til, nemlig mus. I nattens løb var musene klatret op på bordet, havde taget smagsprøver og havde
slæbt flere af kagerne ned på gulvet. De små sukkerkandiserede kirsebær var blevet spist på stedet. Der
havde virkelig været fest om natten.
Det var derefter min opgave at finde på noget, som
musene bestemt ikke ville spise. Det blev til en lagkage skåret ud i foam. Flødeskummet blev fremstillet i
gips, der blev pyntet med halve plastik jordbær og
afsluttet med flourmelis i form af revet kridt. Kagerne
blev fremstillet i PU-skum og derefter indfarvet med
oliefarve.
Af fremtidige projekter har Grethe og Ellen lagt en
bestilling ind på 1 stk stegt julegås med kartofler og
rødkål til den kommende julemiddag hos familien
Jones.
Som studieobjekt står der i
øjeblikket en ostemad på mit
værksted og venter på en passende udstilling. Den er fremstillet af en skive
indfarvet foam, smørret er indfarvet acrylspartelmasse og de to osteskiver er af
microkrystallinsk voks, så vær på vagt, hvis museets konservator en dag med et
skævt smil tilbyder dig et stykke lækker kage.
Lars Vig Jensen

Lidt om arrangementer
Særudstillingen 6- maj - 21. oktober 2007.
Midtvejsevaluering vedr. vagtordningen ved
særudstillingen Sort på Hvidt.

I august havde Keld Dalsgaard indkaldt til
midtvejsmøde, hvor vel et repræsentativt udsnit
af vagterne var tilstede.
Der var bred enighed om, at der ikke var behov
for 2 vagter samtidig, da der ikke var ret meget
at lave. Men generelt havde vagtordningen fungeret fint, nogle gæster ville gerne snakke, an-

dre ikke.. Der blev efterlyst bedre blikfang til
udstillingen – og – helt overordnet måtte man
fremover tænke på skiltning på bl.a. engelsk.
Sort på Hvidt er ganske vist tænkt som en udstilling af lokal interesse, men folk siver jo ind
fra de faste udstillinger i den tro, at det hele
hænger sammen. Men kun hos Tollundmanden
får de fremmede gæster sproglig hjælp. (Dette
forhold bliver der taget hånd om næste år):
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De gamle typografer viser deres kunnen søndagene h.h.v. den 2.9. og 7.10. samt i efterårsferien.
Keld viste 3 gamle meget forskellige film, som
Midtjyllands Avis har fået overspillet til dvd –
fra 1935, 1972 og 1982 – alle 3 afspejler fint
den udvikling, der er sket over tid.
Disse film vil blive vist sammen med en rundvisning søndagene den 16.9. og 21.10..

___

Bag om personen
I rækken af
museumsmedarbejdere, som
Nyhedsbrevet vil
interviewe for at
give frivilliggruppen
større kendskab til
personen, er turen
kommet til Mette
Bundgaard.
Mette er en af de medarbejdere, der i meget høj
grad tegner museet ud ad til og specielt i forhold til børn.
Mette er oprindeligt uddannet som lærer på Th
Langs seminarium og har været lærer på Kornmod i 28 år. Hun har undervist i tysk, billedkunst, håndarbejde, biologi, historie, og har været klasselærer for børn fra start til slut i skolen.
Det har givet hende en god erfaring i at tale med
børn på alle alderstrin, og har så for øvrigt betydet at hun jævnligt, når hun går i byen, bliver
hilst med et ”Dav Mette” af en af sine gamle
elever. Det kan nogle gange være vanskeligt
umiddelbart at huske, hvem ”eleven” er, men
efter lidt snak om gamle dage kan hun kende
dem igen på øjnene.
Mette er endt i Silkeborg, fordi hun mødte sin
ægtefælle der, men stammer fra Kolding. Faderen var guldsmed og havde en glødende interesse for historie og arkæologi. Den interesse smittede af på Mette, og hun har arvet alle hans bøger om emnet og samlingen af tidsskriftet
Skalk. Farbroderen var leder af Holbæk museum, og her var hun og søsteren på sommerferie.
Efter lukketid fik de lov at gå bag afspærringer-

ne i udstillingerne og kikke på genstandene og
afprøve møblerne og det var også medvirkende
til styrke interessen.
Hovedinteressen er stadig historie og arkæologi,
og det falder fint i tråd med interessen for at gå
og cykle rundt i naturen og ”snuse”.
Hun er meget glad for
at tegne, arbejde med
ler og væve. Læsning i
fritiden bliver mest
faglitteratur, med hun
kan godt lide at se en
gyserfilm en gang
imellem. Er glad for
haven, går ikke op i
den gastronomiske madlavning, men nyder et
glas god rødvin.
Mette har haft relationer til museet i 18-20 år.
Hun har deltaget i arkæologikurser hos Knud to
gange årligt i en del år. Lærergerningen giver en
vis flexibilitet i arbejdstiden, og der udnyttede
hun til efter skoletid at hjælpe Knud med udgravninger. Samtidig med at hun var lærer tog
hun et formidlingskursus på Museumshøjskolen
i Sorø. Har også et papirmagerkursus, så hun
kunne hjælpe børn og voksne med at lave håndgjort papir.
Mette har arbejdet med undervisningsforsøg
støttet af kommunen på museet og har været på
nedsat tid. Siden december 2006 haft Mette haft
en fast ansættelse på museet, og har ikke mere
lærerjob ved siden af.
Mette har mange børneaktiviteter.
I 10 år har hun haft Hugin og Munin klubben.
Der er Hugin og Muninklub i København, på
Vestegnen, i Randers og i Silkeborg (Midtjylland). Den første klub startede i København
efter en idé af Piet van Deurs. Da der blev åbnet

en klub ved Silkeborg Museum kom Piet van
Deurs og indviede den. Klubben Midtjylland i
Silkeborg har 90 børn som medlemmer, og der
er børn fra hele Midtjylland. Medlemmer får et
medlemsblad ”Ravnenyt”, og der er et medlemsmøde hver måned undtagen juli, hvor Mette har arrangeret forskellige opgaver
og aktiviteter for medlemmerne.
Et andet arrangement er en årlig
Børnekulturdag, hvor der også er
iværksat forskellige aktiviteter. Arrangementet er åbent for alle børn, og
dermed naturligvis også Hugin og
Munin børnene.
En anden aktivitet er børnemuseet, der
foregår i et værksted i ”børnenes
museum”, og primært er for skoler,
evt kombineret med en rundvisning i
museet. ”Børnenes museum” er lokalerne i
bygningen med det gamle pottemagerværksted.
Skoler og børnehaver har læreren med. I ferieperioden har der været åbent to gange pr uge for
ferieturister med børn. Her er arrangeret aktiviteter, der fx har relation til stenalder og jernalder. Der har været god søgning til feriearrangementerne, hvor ”Børnenes Museum” har været
fyldt, dvs 10 -15 børn med forældre.
I efterårsferien er der plan om at lave en aktivitet ”Sjov med aviser”, i forbindelse med ”Sort
på Hvidt”-udstillingen.

Afholdte møder
Referat af koordinatormøde den 25. juni
2007
Til stede
Infogrp./Kethy Carlsen, praktiske grp./Carl Ejnar Døssing, formidlingsgrp./Inge Lise Nielsen,
detektorgrp. og udgravningsgrp./Karsten Damén, julegrp./Ellen Skov, kustode- og serviceringsgrp./Lissa Skov, Grete Juhler
Meddelelser fra museet
Christian Fischer er udtrådt af Papirmuseets
bestyrelse, Keld Dalsgaard er valgt til bestyrelsesmedlem
Ludvigslyst fungerer dette år og næste år ud,
derefter må en lukning forudses.
Høgdal har været lukningstruet på grund af
strukturændringer og Arne Lindegaards afgang.
Dog er sagen endnu ikke afgjort, da det ser ud
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En anden aktivitet, som Mette tager sig af, er
”Skoletjenesten”. Der bliver udsendt en ”tilbudsliste” til skole og børnehaver med forskellige aktiviteter og rundvisninger på museet. I
øjeblikket er det især lejrskolerne, der kommer.
Også Jernaldermarkedet i august
måned er Mettes dybt involveret i.
Igen en af de opgaver, som kræver
lyst og talent til at have med børn at
gøre. I år var Jernaldermarkedet
begunstiget af godt vejr og havde
rigtig mange besøgende. Her kunne
man opleve Mette iklædt en flot
jernalderdragt.
I øjeblikket (23. august) prøvegraver
Mette sammen med Knud i en ny
udstykning i Grauballe, hvor de på
det nærmeste er forfulgt af gravkøer, fordi
kommunen har stort hastværk med at gøre udstykningen klar. Der skal graves videre, når
udstykningen er færdigtegnet. Der er fundet
spor efter jernalder, jernudsmeltning og en keramikovn og i en grube er fundet en losseplads
med keramikaffald.
(JF)

til, at Statsskovvæsenet vil gå mere aktivt ind i
projektet.
6. maj havde museet æren af at kunne markere
Midtjyllands Avis og Silkeborg Bogtrykkeris
150 års jubilæum. Keld Dalsgaard udgav samme dag bogen ”Sort på hvidt.”
Museet deltog i Tidsskriftet SKALKS 50 års
jubilæum ved at lave en rundvisning på Tollundmandens fundsted. 80 gæster fandt vej, og
Christian Fischer viste rundt.
De indledende møder til kommende særudstilling i 2009 har været afholdt – udstillingen skal
bl. a. handle om at sætte farver på jernalderen.
Nyt fra grupperne
Informationsgruppen
Infogruppens medlemmer er: Kethy Carlsen,
Jørn Froberg, Jytte Hahn og Lars Viby Mogensen.
Siden sidst har gruppen:

 udarbejdet og udsendt et nyhedsbrev til frivilliggruppen, museets medarbejdere og bestyrelse.
 lavet navneskilte til vagterne på udstillingen
Silkeborg-sort på hvidt.
 legitimationskort til detektorgruppen
Der er planer om at lave et power point program
på 5-10 min. Over temaet: Gudenåen. Placeringen af programmet aftales med museets personale.
Løbende fremstiller gruppen foldere om museets aktiviteter til omdeling på campingpladser
m.m.
Der laves evt. også informationsmateriale til de
enkelte arrangementer. F. eks. til Jernaldermarkedet.
Kustodegruppen
Kustodegruppens medlemmer er: Lissa Skov
Hansen, Lars Viby Mogensen, Elin Rasmussen,
Jytte Hahn, Aase Detlefsen
Gruppen har hjulpet til mellem Påske og 1. maj.
Desuden hjælper gruppen til, når der er krydstogtsbesøgende
Der mangler folk til kustodegruppen. Kethy
Carlsen, Inge Lise Nielsen og Inger Jacobsen vil
gerne være behjælpelige og kan kontaktes.
Der kan evt. averteres gennem årsskriftet, som
bliver udsendt til museets medlemmer til efteråret.
Opgaverne skal defineres, så eventuelt interesserede kan se, hvad opgaverne går ud på.
Praktiske gruppe
Infogruppens medlemmer er: Ib Sørensen, Jens
Erland Nielsen, Carl Ejnar Døssing, Hanne og
Holger Mygind.
Carl Ejnar renser for øjeblikket bundstykkerne i
vinduerne i Hovedbygningen.
Montrer er blevet gjort rene.
Ib har været med til at male flader sorte til den
nuværende udstilling.
Aftalen er, at John ringer og aftaler med gruppens medlemmer, når noget skal laves.
Gruppen har fundet frem til en samarbejdsform,
som kører godt, og der er nok at lave.
Formidlingsgruppen
Formidlingsgruppens medlemmer er: Preben
Strange, Inge Lise Nielsen, Kirsten Skov, Lone
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Rosenkvist, Merry og Leo Staal, Søren Chr.
Sørensen, Vagn Toft, Ove Østergaard
Der har ikke været så mange aktiviteter i gruppen, men gruppen hjælper til i andre grupper.
Preben har haft to rundvisninger den 9. maj for
Idræt om Dagens landstræfs deltagere.
Museet har deltaget i Regionsstafetten ved Almind sø med en stand om museet. Preben
Strange var på stedet og fortalte lidt om museet.
Inge Lise fortalte, at der vil blive udbudt 3 ture i
efteråret:
 En tur langs Trækstien
 En tur langs et stykke af Hærvejen
 En tur til Tollundmandens findested.
Gruppen efterlyste ideer og muligheder til arrangementer.
Vi talte om det kunne være en ide, at gruppen
lavede en annonceret tur for offentligheden til
Blicheregnen og Grathe Hede.
Der var 80 deltagere ved Museets arrangement
ved Tollundmandens findested i forbindelse
med Skalks 50 års jubilæumsarrangement. I den
forbindelse mente vi, at der måske var interesse
nok i befolkningen, at der blev lavet en årlig
offentlig tur til Tollundmandens findested.
Vi talte også om muligheden for at lave nogle
”Kend din kommune” arrangementer.
Detektor/udgravningsgrupperne
Infogruppens medlemmer er: Det vides ikke
helt med sikkerhed på nuværende tidspunkt.
Der er nedsat en trojkaledelse bestående af Carsten Damén, Jørn Froberg og Karen Boe, som
forsøger at køre gruppen i gang. Museet råder
over 3 detektorer
Der påtænkes at udarbejde instrukser og vejledninger til brug af museets detektorer, så man
kan booke detektorerne på nettet under en lukket konference.
Gruppen vil undersøge om der evt. ligger ubenyttede detektorer på kommunens øvrige museer.
Gruppen har planer om at lave nogle træningsture samt få noget uddannelse vedr. rekognoscering ved udgravning. Karen Boe vil koordinere
søgepladser til gruppen.
Der er blevet udarbejdet identifikationskort til
medlemmerne af detektorgruppen, men Lissa er
endnu ikke blevet fotograferet, så Lissa kontakter Jørn for at få sagen i orden.
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Julegruppen
Julegruppens medlemmer er: Ellen Schou, Lissa
Skov Hansen og Grete Pedersen.
Gruppen er ved at restaurere Jones Stue i samarbejde med Lars Vig Jensen. Der er blandt andet indkøbt et gulvtæppe.
Gruppen har vilde planer om at lave stuen om
til levende museum i sommerperioden. Der er
indkøbt stof til Malles selskabskjole. Jonna Larsen, der er tilknyttet gruppen vil sidde på museet og sy kjolen i løbet af sommeren.
Gruppen foreslår, at der bliver installeret head
sets i forbindelse med Jones og Drewsens stuer.
Vedr. juleudsmykningen har gruppen bl. a. planer om, at der skal være juletræer i alle stuer.
Gruppen har mange ideer vedr. julemåneden, og
vil tale med museets personale om dem.
Serviceringsgruppen
Serviceringsgruppens medlemmer er: Birthe
Froberg, Lissa Skov Hansen, Tove Kristensen,
Lone Rosenkvist, Karen Grønnebæk, Lone Friedrich. Birthe kontakter gruppens medlemmer,
når der er arrangementer, hvor der kan bruges
ekstra hjælp i cafeen. Gruppen mangler medlemmer.
Kommende koordinatormøder:
Onsdag den 19. september 2007 kl. 16.00 på
Museet
Torsdag den 8. november 2007 Kl. 16.00 på
Museet
Onsdag den 16. januar 2008 kl. 16.00 på Museet
Onsdag den 11. juni 2008 kl. 16.00 på Museet
Arrangementer for frivillig gruppen
Torsdag den 8. november kl. 18.00 – 21.30 ca.
Spisning, underholdning (evt. Lancier)
Lørdag den 24. maj 2008: Udflugt for frivillig
gruppen
Der kan evt. averteres efter flere frivillige. Dette
kan eventuelt gøres gennem årsskriftet, som
bliver udsendt til museets medlemmer til efteråret.
Opgaverne skal defineres, så eventuelt interesserede kan se, hvad opgaverne går ud på.
Referent: Grete Juhler

Et nyindkøbt tæppe i Drewsens stue har givet en helt
anden fornemmelse af, at der er tale om en stue.
I Sofaen Ellen og Grete fra Julegruppen sammen med
konservator Lars. (Pas på ham! - tilbyder han en ostemad får du måske noget helt andet end du tror - se side 4)

Sidstepladsen

Præsten ringede til politiet og bad dem fjerne en død
gris, der lå foran kirken.
Da politiet ankom var de tydeligvis irriteret over at
skulle tage sig af en sådan opgave.
Det ene af betjentene vrissede ironisk til præsten:
- "Det var sørme godt du ringede til os. Det er vigtigt
for samfundet at vi bruger tid på sådanne opgaver."
- "Ja, jeg skyndte mig også."
- "Jeg troede at I præster magtede selv at tage Jer af
døde?"
- "Det gør vi også - men først underetter vi eventuelle
pårørende."

To lastbilchauffører fra Århus kørte gennem
nogle små gader. De kom til en tunnel og et
skilt: "Højde 4,8 m". De steg begge ud og
målte deres bil, 5,3 meter.
- Hvad skal vi gøre? spurgte den ene.
Den anden chauffør kiggede sig lidt omkring, og tog så en hurtig beslutning:
- Ikke en betjent i nærheden, vi tager sgu'
chancen..!

