Foreningen Hjerl Hedes venner
Museumsrådets beretning 2016-2017

Beretningen dækker perioden fra sidste generalforsamling og frem til i dag.
Det har været et år hvor vi begynder at kan se forandringer og resultater af det arbejde
der foregår på Frilandsmuseet Hjerl Hede. Der er gennem de sidste år blevet mere liv i
visitorcentret og husene på museet bliver omdannet til hjem, hvor gode historier kan
fortælles.
Efter generalforsamlingen sidste år konstituerede museumsrådet sig med Mogens Møller
Nielsen som kasserer, Hans Peter Hjerl som næstformand og undertegnende som
formand. De øvrige medlemmer i museumsrådet er Preben Christensen og Philip
Harpøth.
Som medlem af Hjerl Hedes Venner er vi en del af museets bagland.
Et godt bagland er værdifuldt for Hjerl Hedes Frilandsmuseum. Som venneforening er vi
en del af det, og vi kan være med til at bringe nye ideer i spil og bakke op om museets
aktiviteter. Vi hører gerne fra dig, hvis du har ideer eller ønsker vi skal gå videre med.
Hjerl Hedes Venner har et virkeligt godt samarbejde med museet og ledelsen.
Samarbejdet styrkes af at direktør Ingeborg Svennevig deltager i alle vores møder. Det vil
sige at ledelsen altid får direkte informationer fra os og det samme gør vi fra ledelsen.
Medlemstallet stiger men vi vil gerne være endnu flere. I dag har vi 201 medlemmer.
Vores medlemmer er glade for muligheden for fri entre i Den Gamle By i Aarhus. At
ledsagere ikke har gratis adgang, giver ind imellem lidt forvirring og er derfor en af
grundene til at der fremover kun vil kunne tegnes et personligt medlemskab.
Det har betydning for foreningen og for Frilandsmuseet Hjerl Hede, at vi er en stor
forening. Det håber vi, at vi kan blive ved at lave medlemsskabet om til personlige
medlemsskaber.
Det sidste år har vi oplevet, at flere har fået den gode ide at købe medlemskab til børn,
børnebørn eller venner. Disse medlemsskaber er brugt som kalendergave, julegave eller
fødselsdagsgave.
For at hverve flere medlemmer blandt de besøgende på museet, har vi fået lavet en
stander til postkort, der fortæller om Hjerl Hedes Venner. Standeren er en smuk kvinde
med et barn, som vi kan stille op forskellige steder. Det kan være her eller steder hvor
Hjerl Hede Frilandsmuseum på en eller anden måde er repræsenteret.
På museets nye hjemmeside har vi også fået en fin placering på fanebladet, så vi er
nemme at finde. Vi håber at bl.a. disse tiltag vil medvirke til at flere får øjnene op for
Hjerl Hedes Venner.
I det forløbne år har vi givet penge til et hestespand, så alle museets heste nu er museets
egne, og til nye affaldsspande, som blev nævnt i sidste års beretning.
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I forbindelse med sidste års vennearrangement efter generalforsamlingen fortalte
formidlingsinspektør Klaus Højbjerg og direktør Ingeborg Svennevig, bl.a. om de kommende
års temaer og arbejdet med at omskabe husene til hjem med forskellige årstal som
omdrejningspunkt. Det arbejde vi nu begynder at se sig folde ud i museet.
Foreningens efterårsarrangement var en tur til Den Gamle By i Aarhus, med frokost og
guidede rundvisninger. En interessant og inspirerende tur.
Undertegnet repræsenterer foreningen i bestyrelsen for De Kulturhistoriske museer i
Holstebro kommune. Det har været et år hvor ombygningen af Strandingsmusset har
fyldt meget, og vi kan med spænding se frem til det nye Strandingsmuseums åbning d.
19. maj.
Til april går ombygningen af Holstebro museum i gang. Det bliver også en større
ombygning, som skal give mulighed for at præsentere den lokale historie i nye
tidssvarende rammer.
Hjerl Hedes Venner er medlem af Sammus. Den landsdækkende sammenslutning
af foreninger, der driver eller støtter kulturhistoriske museer i Danmark. Formålet er at
styrke og udvikle det folkelige engagement til gavn for museerne.
I efteråret var vi til en temadag på Horsens statsfængsel. Temaet var Folkelighed og
frivillighed. En dag med inspirerende oplæg, hvor der blev debatteret det gode men til
tider svære samarbejde mellem professionelle og frivillige. Et af oplæggene kom fra
direktør for naturhistorisk museum i Aarhus Bo Skaarup. Det syntes vi var så
inspirerende at vi har inviteret Bo til at komme her i dag efter generalforsamlingen.
Tak til Ingeborg Svennevig og alle ansatte på Hjerl Hedes Frilandsmuseum for et positivt
og givende samarbejde.
Tak til Annette for at klargøre til generalforsamlingen
Tak til Philip for øl, vand og kaffe til generalforsamlingen.
Tak for alle bidrag til foreningen.
Og tak fordi i kom i dag.
Næste års generalforsamling bliver søndag d. 25. marts 2018
Helle Mehl
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