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Siden sidst v/ Christian Fischer
Den nye direktør Ole Nielsen starter 1. juni.
Museets tidligere formand, lektor Keld
Madsen er død i en alder af 93 år.
Keld Madsen blev medlem af bestyrelsen i
1968, formand i 1980 og fratrådte i 1990.
Hans virke som lektor bl.a. i historie ved Th.
Langs Gymnasium og Seminarium gav sig
udtryk i klar holdning til, at museets skulle
kombinere det faglige med formidling. I
hans tid som formand blev planerne for udbygning af museet gennemført. Hans afgang faldt sammen med færdiggørelsen af
den store ny bygning i museets have – han
følte nu, at hans mission i bestyrelsen var tilendebragt og nye burde komme til.
Formand, direktør og Erik Winther Andersen deltog i begravelsen den 19. april
Bestyrelsesmedlem i Blicheregnens Museumsforening Henning Bitsch er afgået ved
døden – SKH sendte bårebuket og medar-

bejdere fra museet i Thorning deltog i begravelsen den 20.april.
Blandt de mange bøger, hvor Tollundmanden omtales eller kontrafejet bliver vist, findes der nu også en på japansk.
Det oversatte (engelske) manuskript er nu
rettidigt via det danske forlag Hovedland,
sendt til forlaget The History Press (det største engelske forlag for historielitteratur), og
den engelske udgave af ”Tollundmanden –
Gaven til Guderne” forventes på gaderne
indenfor næste år. Silkeborg Museum aftager over en årrække 1.000 eksemplarer til
kostpris.
Der er aftalt grundlovsdagsarrangement 5.
juni med Venstre og 30. juni Riverboat-jazz
med ceremonimester Eugen-Olsen.
Der arbejdes ihærdigt på museets årsskrift
Direktøren for Museum Midtjylland (tidl.
Herning Museum) er blevet fyret – hvilken
konsekvens det får for et evt. samarbejde
Herning-Viborg-Silkeborg vides ikke.
Kontorleder Ulla Eriksen har meddelt sin
fratræden pr. 31. maj – som følge af alder.
Stillingen vil snarest blive opslået.
Besøgstal pr. 21. april: 3338 (2011: 8344),
BEM 1524 (2011: 1461) – besøgene i udgravningerne er ikke talt med.
Nye ideer
Christian foreslog at oprette en fotogruppe
bestående af Jørn Froberg og Erik Winther
Andersen.

Siden koordinatormødet er gruppen etableret. Velkommen til den nye gruppe.
Nyt fra Frivilliggrupperne
Infogruppen/Kethy Carlsen
Siden sidst har infogruppen udarbejdet
Nyhedsbrev nr. 20. Det bliver samtidig det
sidste Nyhedsbrev Kethy er tovholder på,
da hun pr. 1. maj flytter til København.
Nyhedsbrevet blev rost fra flere sider – specielt interviewet med Christian Fischer fik
gode ord med på vejen.
Gruppen har også omdelt arrangementskalenderen til områdets campingpladser m.m.
Vi ønskede alle Kethy held og lykke med sit
nye liv i Kbh. og sagde mange tak for det
store arbejde og engagement, hun har lagt i
frivilliggruppen og på museet på forskellig
vis. Arbejdet er blevet gjort med stor ansvarlighed og ildhu.
Jul til jul gruppen/Ellen Skov
Ellen og John har gjort rent i i glasudstillingen. Det har været et stort og ansvarsfuldt arbejde. Alle glas og montre står nu
rene og skinnende. Flot, flot arbejde, der tog
2 formiddage.
Desuden har Ellen og Lissa fyldt montrene i
cafeen med de nogle af de gaver, som museet senest har modtaget. Senere bliver montrene fyldt med legetøj og varer fra Museumsbutikken. Nå ja, så har gruppen også
plantet kummerne i gårdhaven til med fristende og duftende krydderurter.
Gartnergruppen/Kethy Carlsen
Karen har beskrevet gruppens arbejde i det
seneste nyhedsbrev. Men Kethy fortalte, at
der er blevet ryddet godt op. Stor ros til
Flemming Østergaard, som har taget fantastisk godt fat.
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Det er lykkedes at tømme affaldsbunken, og
ligeledes er skrænten ud mod Chr. D. 8. vej
ryddet, så den er klar til at trille æg på i påsken 2013
Formidlingsgruppen/Ingelise Nielsen
Gruppen arbejder med:
1. historiske vandreture
2. årets udflugt for frivilliggruppen
Forårets historiske vandreture:
Søndag den 13. maj var der en fin tur til
Vinding med 26 deltagere, der hørte om kirken, præstegården, den gamle skole og
udviklingen af kulturlandsbyen fra det
gamle sogn til stationsby og fra næste
træskokarle til 4. maj traditioner.
Lørdag den 9. juni kl. 14.00 går turen til
Kragelund, hvor lokale guider viser rundt
og fortæller om byen og engen. Der tages
udgangspunkt ved kirken og de ældste huse
i området, men vi skal også høre om kartoffeltyskerne på egnen.
Mødested: P-pladsen ved kirken.
Efterårets historiske vandreture:
Søndag den 9. september kl. 14.00 skal vi
høre om udgravningerne i Gødvad og om
sognets kirker.
Søndag den 7. oktober kl. 14.00 skal vi høre
om det gamle Linå sogn, som Silkeborg var
en del af – og vi skal høre om den gamle
Linå kirke og egnen omkring.
Udflugten for frivilliggruppen er torsdag
den 20. september. Vi skal til hedeområdet i
vest i nærheden af Skjern. Der skal vi se
og/eller høre om Dejbjergvognen, Bundsbæk mølle, vigtige kirker i området(Grete
må undvære at fortælle om en domkirke i

år) og sidst men ikke mindst skal vi høre
om taterne på heden.
Sæt x i kalenderen allerede nu. Indbydelse,
program og tilmelding følger efter sommerferien.
Den praktiske gruppe /CarlEjner
Der har været og er en del at lave for den
praktiske gruppe her i foråret.
De 9 Havebænke er shinet op, havevæggen
skal rengøres, da der en del urenheder på
den, blomsterkasserne skal gøres klar, og
ikke mindst er der brug for hjælp til jernaldermarkedet i august måned. Carl Ejner
indkalder den praktiske gruppe til møde
sammen med John for at få lavet aftaler om
hvilke opgaver, der skal tages fat på, og
hvordan John kommunikerer med gruppen.
Grete vil gerne deltage, hvis gruppen synes,
det er en god ide.
Serviceringsgruppen/Birthe Froberg
Gruppen har været involveret i følgende arrangementer i foråret:
Fredag den 3. marts hjalp gruppen til ved en
lægekonference
Den 25. marts hjalp gruppen til ved Børnekulturdagen.
Lørdag den 12. maj var der spisning for ca.
15 personer i cafeen. Her servicerede gruppen også.
Kommende arrangementer:
Onsdag den 23. maj kl. 18.30 kommer journalist Ove Rabøl med 25 kollegaer. Her
hjælper gruppen med at servere m.m.
Lørdag den 30. juni servicerer gruppen gæsterne før og under Riverboatkoncerten.
Birthe efterlyser flere opgaver.
Birthe, Ellen og Grete vil forhøre sig om
man eventuelt kan lave kaffearrangementer
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i Arbejderboligen. Grete tager initiativet ca.
1. juni.
Detektorgruppen/ Jørn Froberg
Siden sidst har der været stor aktivitet i detektorgruppen, for Karen Ryesgaard kontaktede Jørn om de gruppen havde mulighed for at gennemgå udgravningerne i
Thorning, hvor der er rester af jernudvinding. Der har været 5 personer derude med
deres detektorer. En fra detektorgruppen
fandt en denning. Mens gruppen gennemsøgte området blev de fulgt af videbegærlige børn.
Gruppen har desuden gået meget i Hårupområdet, hvor der er fundet rester af en stor
bebyggelse fra ca. e.kr. 400 år. Der er fundet
et smukt dragtsmykke under undersøgelserne.
Ved Linå vandværk er der fundet en fibula.
Det er dejligt, at der er kommet opgaver til
detektorgruppen – og dejligt at samarbejdet
er blevet så godt med museets arkæologer –
og detektorgruppen er for alle. Jørn fortalte,
at den herre på 79 år er interesseret i at være
med i gruppen.
Koordinatorerne tog afsked med Christian
Fischer, som er ophavsmanden til etableringen af museets frivilliggruppe. Christian har
virkelig bakket op om gruppen – og har altid set muligheder frem for begrænsninger.
Vi ønskede ham alt mulig held og lykke i
fremtiden med en stor klapsalve for ham og
hans store virke på museet.
Grete aftaler med Ole Nielsen, hvornår vi
skal have næste koordinatormøde, men ellers ses vi den 4. juni på Thorning Museum.
Referent: Grete Juhler

En awten woss imell
Mandag den 4. juni var frivilliggrupperne
fra Silkeborg Museum, Papirmuseet og Blicheregnens museum inviteret til Blicheregnens museum. Meningen med samværet
var, at vi alle kunne få mulighed for at tale
med hinanden på tværs af afdelingerne og
dermed få forståelse for, hvordan tingene
foregår hos hinanden, hvilke forudsætninger vi udfører vores frivillige arbejde ud fra,
og ikke mindst havde vi mulighed for at inspirere hinanden.
Ca. 40 havde taget imod invitationen.
Vi mødtes på kirkepladsen i Thorning, hvor
formanden for medlemsforeningen i Thorning og næstformand i Silkeborg Kulturhistoriske Museum Bente Sørensen, Blicheregnens blæksprutte Inger Michelsen og bestyrelsesmedlem af Silkeborg Kulturhistoriske
Museum Åse Theil tog imod os.
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Vel bænkede inde i Thorning kirke bød Bente Sørensen os hjertelig velkommen. Derefter tog Inger Michelsen over og fortalte levende og engageret om kirken og Blichers
virke i sognet. Det var herligt at lægge øre
til et menneske med så stor viden.

Inger kunne have blevet ved med at fortælle, men tiden var inde til at blive budt på et
lækkert måltid i kaffestuen – salater og forskellige tærter – selvfølgelig alt sammen lavet af frivillige.
Undervejs fik vi fortalt om Blicheregnens
Museum, præstegården samt lokalhistorisk
arkiv. Vi præsenterede os også for hinanden, og der opstod en del morskab om os
miniguider fra Silkeborg, for vi var godt repræsenteret.
Da måltidet var færdigt, havde vi mulighed
for at gå en tur rundt i udstillingerne og lokalhistorisk arkiv.
Aftenen sluttede af festligt af med kaffe og
en hjemmelavet dram samt en sang.

Jeg synes, det var et virkelig godt initiativ,
som absolut godt kunne danne baggrund
for flere ”woss imell” arrangementer.
Grete Juhler

Historiske vandreture.
Vinding
I serien af ”Historiske vandreture” gik turen
søndag den 13. maj 2012 til Vinding.

Knap 30 deltagere mødte op til turen, som
på bedste vis blev ledet af de tre lokale guider Anna Lise og Bjarne Have og John
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Østergaard. En stor del af deltagerne var lokale Vinding borgere, så undervejs blev der
udvekslet mange erindringer og guidernes
fortællinger blev flittigt suppleret med yderligere oplysninger.
Første stop var ved vildtbanestenen, der nu
har fundet sin endelige placering lige ved
kirken. Stenen kommer oprindelig fra Løve,
den har også været brugt som underligger i
en stalddør, og var på et tidspunkt opstillet i
præstegårdshaven. John, som fortalte om
vildtbanestenen, beklagede lidt, at der vist
ikke var mange, der stoppede op, og læste
den opstillede oplysningstavle.

Herefter gik vi til ”Hulvejen”. På vejen kom
vi forbi det nye forsamlingshus. Det blev
bygget med frivillig arbejdskraft fra lokalområdet og indviet i 2007. Forsamlingshuset, som i øvrigt er gældfri, kører fint med
mange reservationer, og giver et godt sammenhold i byen. Hulvejen er en gammel
kongevej fra Mattrup til Silkeborg. Frederik
den 7. og Grevinde Danner passerede Vinding på vejen i 1861, sikkert på vej til Hjejlens indvielse i Silkeborg. I de gamle skoleprotokoller kan ses, at børnene havde fri fra
skolen i dagens anledning.

Efter Hulvejen gik vi op på jernbanestien
Silkeborg – Horsens. Her passerede vi den
gamle præstegård, som Anna Lise og John
tidligere havde været forpagtere på i 32 år.
Der blev fortalt en del historier fra tiden
med jernbanen. Der er sket en del alvorlige
ulykker i tidens løb, for i den første tid var
jernbaneoverskæringen ubevogtet, med kun
med et advarsels skilt. Kr. Dalsgaard var
kommet lidt sent hjemmefra. Han havde
hørt toget komme, men troede at han lige
kunne nå at komme over skinnerne. Det
kunne han imidlertid ikke, med det resultat,
at 2 heste døde, og han selv mistede det ene
ben ! En anden gang var en cyklist ved at
passere banen. En bagfra kommende bilist
fokuserede så meget på cyklisten, at han
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selv blev ramt af toget. Han overlevede
ulykken, men fik alligevel skæld ud af konen for hans uforsigtighed. Det hele endte
med, at cyklisten fik skylden for ulykken !
Jernbanen blev nedlagt i 1968.
Vinding var tidligere en meget driftig by,
med mange butikker, håndværkere, elværk,
frysehus, 2 foderstoffer, brugs, købmand, isog brødudsalg og sparekasse. Sparekassen ,
som havde åbent hver torsdag eftermiddag,
havde kontor i en stue med dør til gaden
hos Tømrer Eske Thygesen. De fleste af de
store gårde hørte under Mattrup gods. Den
eneste forretning, der er tilbage i Vinding i
dag, er den gamle brugs, der nu er blevet til
en keramikbutik.
Næste stop var ved den gamle præstegård.
Den tidligere præstebolig var bygget på en
meget skrånende grund, så når det regnede,
løb vandet ind i og gennem huset, så den
blev meget ødelagt af råd. Den nuværende
præstegård blev bygget i 1854. Den kostede
1200 rigsdaler plus kost til håndværkerne.
Det endte med, at præsten betalte det meste
af egen lomme. Kort efter 1854 blev udhusene også udskiftet med de nuværende. I 2009
blev der konstateret et kraftigt angreb af
skimmelsvamp, så boligen blev konstateret
uegnet som menneskebolig.

Siden 2009 har bølgerne gået højt om fremtiden for bygningen, alt lige fra nedrivning og
til renovering til bolig igen, har været på
tale. Situationen lige nu er den, at kommunen har lavet et forslag til en ny lokalplan,
der redder området. Stiftet afviser imidlertid lokalplanen, da de mener, at der ikke
må bo mennesker så tæt på kirken. Så fremtiden for den gamle præstegård er stadig
meget usikker.
Så var vi nået frem til kirken. Vinding kirke
er bygget i sidste halvdel af 1100-tallet. Den
er bygget af marksten og i stor udstrækning
af jernal (myremalm) hugget i kvadre. Et
særligt kende ved kirken er en række blændinger på begge udvendige sider af skib og
kor. Sådan udsmykning er kun kendt i 2 af
Danmarks gamle kirker.

I forbindelse med Grevens Fejde gemte kirkeværgen kirkesølvet væk. Det blev gjort så
grundigt, at det aldrig senere er genfundet !
Nuværende kirkesølv er en gave fra Christian VI i 1742. Kalkmalerierne i koret er fra
1500-1520 og er udført af ”Liljemesteren”.
Kirken blev restaureret i årene 1961-63.
Sidste stop var i den tidligere skole. Bygningen er fra 1902, og havde afløst en ældre
skole fra 1852. Den første skole var beliggende ved kirken. I 1962 blev skolen i Vinding afløst af en ny Centralskole i Bryrup.
Vi drak den medbragte kaffe i det gamle
klasselokale. John fortalte, at hans historiske
interesse blev vakt af Christian i forbindelse
med museet’s udgravninger på hans marker. En gruppe er i øjeblikket i gang med at
skrive en bog om Vindings historie, mest efter 1864. Det foreløbige resultat kan ses på
Hjemmesiden for Bryrup-Thems egnsarkiv
(www.egnsarkivet-them-bryrup.dk). Anna
Lise fortalte om præstestridigheder i sognet
i tidens løb. Til slut fortalte Bjarne om skoleforholdene i hans barndom, flittigt suppleret af en af de øvrige deltagere, som også
havde været elev på skolen sammen med
Bjarne.
Til sidst takkede Preben på museet’s vegne
de fremmødte, og specielt de tre gode lokale
guider for en god og informativ tur.
Erik Olesen.

Kragelund
Historisk vandretur
til Kragelund, 9.
juni 2012.
Trods dårligt vejr
var 25 mødt op på
parkeringspladsen ved Kragelund kirke.
Teddy Greibe tog imod os, og han startede
med at fortælle om ”Helledammen”, en
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mindelund, der grænser op til parkeringspladsen. Anlægget er anlagt i 1927. Her kan
man se et ”bystævne” med mindesten for
de daværende hus-og gårdejere.
Desuden har man anbragt
den såkaldte Stenholtsten i
mindelunden. Der er tale om
en skålsten fra bronzealderen.

Herefter gik vi i læ i kirken, hvor Teddy
Greibe gjorde rede for kirkens historie. Kirken er opført af
granit ca 1150. Tårn
og våbenhus er
kommet til senere,
og man har muligvis brugt materiale
fra en nedbrudt kirke i Engesvang.
Kirken har nogle interessante portaler og
billedsten, hvoraf nogle er vendt på hovedet.
Altertavlen er fra
1966 og udført i støbejern af Erik Heide.
Kirkegården er flot anlagt og på alle sider
omgivet af stendiger. Der er i alt 16 registrerede gravminder på kirkegården.
Efter at have beset det nye pilgrimsherberge, der ligger lige ved siden af kirkegården,
kørte vi i bilkortege til Bedehøj. Vi kørte
gennem et skovklædt landskab, der stærkt

afviger fra det kartoffeltyskerne mødte, da
de i 1760 kom til området. Et lille halvt
hundrede familier bosatte sig i Frederiksdal
og Frederiksmose. De indvandrede kolonister var stærkt religiøse, og der var behov
for at få bygget en ny kirke i området. Kirken skulle hedde Christianskirken og bygges ved Bedehøj. Der blev udarbejdet tegninger og indkøbt byggemateriale. Men
også dengang havde landet økonomiske
problemer, så rentekammeret (datidens finansministerium) besluttede at skrinlægge
planerne. Kolonisterne blev derfor henvist
til Kragelund og Thorning kirker.
Vi vendte tilbage til konfirmandstuen i
Kragelund, hvor vi nød den medbragte kaffe. Teddy Greibe sluttede af med at fortælle
skrøner og sagn fra gamle dage. Ved halvfemtiden brød vi op efter en god eftermiddag, der trods dårligt vejr gav os et indblik i
områdets historie.
Man kan få flere oplysninger om området
ved at gå ind på Kragelund Sogns Lokalhistoriske Forenings hjemmeside www.frederiksdal-info.dk
O. Østergaard

Fomidlingsgruppens aktivitetsplaner
Hvad går de rundt og laver i formidlingsgruppen ? - ja, de forbereder historiske
vandreture.
Søndag 9. sept kl. 14.00 ved p-plads ved Gødvad kirke. Det er en længe ønsket tur, men
vi har ventet på synergimuligheden med
museets sommerudstilling om Gødvads
vikinger. Knud har lovet at fortælle om udgravningerne i kirkens nærområde. En erfaren kirkeguide fortæller om den gamle Gødvad kirke. Så tager vi ned til den nye
Dybkær kirke, hvor vi nyder vores medSide 8

bragte kaffe, hvorefter et af de involverede
menighedsrådsmedlemmer fortæller om
den nye kirke.
Søndag, den 7. okt. kl. 14.00 går turen til den
gamle Linå kirke. Parkering ved kirken. Vi
skal høre om den store betydning for hele
området, kirken havde, lang tid før Silkeborg blev ny by.
Medbring selv kaffe.
De forbereder også udflugten for de frivillige torsdag den 7. sept., hvor vi skal hygge
os sammen, medens vi lærer noget om eg-

nen, hvor Dejbjergvognen blev fundet. Vi
skal bl.a. høre om hedens rakkere og se et
par kirker. Vi arbejder p.t. med at finde god
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fortæring. Program og tilmelding i et senere
nyhedsbrev
Ingelise Nielsen

Velkommen til Ole Nielsen

Allerførst vil frivilliggruppen byde dig
hjertelig velkommen som direktør på museet. Vi ser frem til samarbejdet med dig til
gavn for museet.
Den 1. juni var første arbejdsdag for Ole Nielsen. Det var en meget bevægende dag, da
der netop også denne dag blev holdt afskedsreception for vores tidligere leder
Christian Fischer. Dagen efter var den reelle
første dag på arbejde, og allerede om eftermiddagen var Ole Nielsen inviteret ud til
Blicheregnens museum, hvor frivilliggruppen havde inviteret til en hyggelig sammenkomst for alle frivillige tilknyttet Silkeborg
Kulturhistoriske museum: Silkeborg museum, Blicheregnens museum og Papirmuseet. ”Det var en rigtig god dag, hvor jeg blev
imponeret over den virkelig gode stemning,
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store engagement og glæde over at udføre
et frivilligt stykke arbejde - for alle 3 museer.”
Ole har, som leder, før arbejdet med frivillige på mange planer. I Holstebro er der tilknyttet en stor museumsforening og ikke
mindst i Hjemsted Oldtidspark, hvor der
gennem sommeren er tilknyttet ikke mindre
end 180 frivillige mennesker med hver deres
kompetenceområder. Det drejer sig hele tiden om at udnytte de frivilliges menneskelige og faglige kompetencer og skabe et godt
miljø, som er attraktivt for både ansatte og
frivillige. På et museum, er det altid lysten
og interessen, der driver værket, måske er
det for stort at benævne det som et kald,
men lidt i den retning.
Det er altid spændende, men også en balancegang at arbejde med frivillige. De frivillige skal virke som ambassadører for museet
på den måde, at de gode historier og muligheden for historiske oplevelser skal spredes.
Personalet skal føle, at de frivillige er en
hjælp og ikke et forstyrrende element i
hverdagen. De frivillige skal også føle, at
deres arbejde og engagement bliver værdsat, så det er en balancegang for at det hele
går op i en højere enhed. Ole oplever absolut frivilliggruppen som en stor styrke for
museet, og har ved mange situationer oplevet, hvor velfungerende frivilliggruppen
fungerer og er integreret på museet.
Man kan jo i stor udstrækning få information fra de visuelle hjælpemidler, men der er
nu ikke noget, der overgår formidlingen
menneske og menneske imellem, og her
spiller miniguiderne jo en væsentlig rolle
under sætudstillingerne. Ole mindes engang et museumsbesøg i Berlin, hvor han

blev mødt af vagter, der hele tiden var over
gæsterne med, hvad de ikke måtte i stedet
for at bruge vagternes ressourcer og kompetencer til at glæde gæsterne. Han udtrykte
det således: Lad være med at løbe, lad være
med at være højrøstet, lad være med at gå
på græsset, lad være med at komme. Derfor
er han meget glad for den måde, miniguiderne her på stedet agerer overfor gæsterne,
nemlig ved at være diskret imødekommende.
Ole ser meget gerne, at frivilliggruppen fortsætter som nu, og han vil meget gerne være
i løbende dialog med frivilliggruppen, så
den kan udvikles. I løbet af efteråret vil han
invitere os til en temadag og /eller et fyraftensmøde, hvor vi kunne mødes og hilse på
hinanden. Temaerne er mange. Der er bl. a.
forsket i hvem, der kommer på museerne og
hvilke motiver, de har for at komme på museum. Det kunne jo være en god indgang til,
hvorledes vi kan gøre vores bedste for, at
gæsterne på museet kan få en god oplevelse.
I det hele taget mener Ole, at dialogen er
vigtig, og at det er igennem dialogen museet skal udvikles.
Vedrørende visionerne for museet er der flere tangenter, der skal spilles på. Der er den
lokale interesse som omhandler det område,
museet dækker over, den nationale interesse, som f. eks Blicher og Papirmuseet samt
den internationale interesse, som jo er stjernen, nemlig Tollundmanden. Det er jo en
gave at have en stjerne tilknyttet museet,
men Ole understreger, at der ikke ligger en
værdiladning i, hvad der skal satses mest
på, da alle tre parametre er ligeværdige.
Hen over efteråret skal Ole sammen med
det samlede personale og bestyrelse i gang
med en visionsproces. Der skal give et fingerpeg på, hvorledes museet skal udvikle
sig. Igen understreger Ole vigtigheden af
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dialogen, og at det ikke nytter noget at han
kommer med en Lang række tiltag, hvis
ikke personale og bestyrelsen brænder for
det.
Noget af Oles oplæg kunne være at samle
hele administrationen på 1. sal, da udstillingsarealet på 1. sal ikke er tilgængeligt for
f. eks. gangbesværede. Desuden vil han arbejde på at få mere udstillingsplads, Det
kunne også være spændende at arrangere et
romersk marked, men igen er det vigtigt for
Ole at understrege, at hele visionsprocessen
kommer til at forløbe som en lærende organisation. I det hele taget ser Ole det som sin
opgave, at museet er en aktiv aktør i byens
liv.
For Silkeborg Kulturhistoriske Museet er
det attraktiv, at Ole er i bestyrelsen for Organisationen Danske Museer (ODM). Det er
en lobbyorganisation og et politisk talerør.
Her arbejder han blandt meget andet for, at
det skal være lettere at være frivillig - forstået på den måde, at lovgivningen af og til
spænder ben for at udføre frivilligt arbejde.
I den korte tid Ole har været direktør for
museet har han oplevet tre dejlige vidt forskellige afdelinger med et meget kompetent
personale, så han er bestemt ikke blevet
skuffet.
Imidlertid bliver det et stort spring for hele
familien, der ud over Ole tæller hans kone
Kerstin, der arbejder på handelsgymnasiet i
Holstebro, Minea, der går i 5. klasse og
Saxo, der går i 2. klasse, nu når de skal rykke fra gode rammer i Holstebro til Silkeborg. Huset i Holstebro er ved at blive sat til
salg, og når huset er solgt vil vi blive en familie mere i Silkeborg;-), og det glæder vi os
til og håber, at familien vil falde godt til i
Silkeborg. Heldigvis har Silkeborg en bred
vifte af kulturtilbud, som gør det attraktivt

for nytilflyttere, så det skal nok lykkes for
familien at slå rod i Silkeborg.

Kære Ole, frivilliggruppen byder endnu engang velkommen som direktør på Silkeborg
Kulturhistoriske Museum.
Jytte Hahn og Grete Juhler
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Velkommen til Susanne Høegh

Stillingen som kontorleder efter Ulla Eriksens er fra 1. august besat med Susanne
Weis Høegh.
Susanne har boet i Silkeborg i 17 år, men
stammer fra Tønder. I tiden mellem Tønder
og Silkeborg har hun boet flere andre steder
bl a Rømø, Ansager, Australien og Portugal.
I Silkeborg startede hun i firmaet APV-Pasilac. Susanne arbejder for nuværende som
selvstændig med regnskabsføring for nogle
køkkenbutikker, bl a hendes mands butik.

Ud over regnskabsføring hjælper hun også i
butikken, hvis der er behov for det, så design af køkkener kan hun også godt klare.
Grunden til, at hunsøgte jobbet på museet
var, at hun syntes, det var spændende med
de mange forskellige arbejdsopgaver stillingen indeholder. Men også det at arbejde
på en kulturinstitution som museet har lokket, og ikke mindst arkæologien finder hun
interessant. Det store antal frivillige, der af
lyst gør en stor indsats for museet er hun
meget imponeret over.
Susanne har lige været på en kort ferie i
Spanien i en søsters lejlighed, for at slippe
væk fra sommerkulden her hjemme. Dog
var det lige ved at være for varmt i Spanien,
så det ville have været rart om noget af varmen dernede fra kunne sendes herop.
Fritidsinteresserne og arbejdslivet er i høj
grad sammenfaldende, men tidligere har
hun spillet golf. Silkeborgs kulturliv med
musik og teater synes hun er rigtig godt,
men dog indrømme at River Boat jazzen
ikke har fået sit tag i hende.
Susanne glæder sig virkelig meget til at
komme i gang med det nye job og vil gøre
sit bedste for at det skal blive til gælde for
alle parter.
Jørn Froberg
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