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Besøg Hjerl Hede – støt foreningen og museet.
Foråret er kommet til Hjerl Hede, og naturen og bygningssamlingen tager sig
smukkere ud dag for dag.
Men ellers er intet jo, som det plejer at være. Det er et forår uden fortilfælde, en
uoverskuelig og ualmindelig svær situation – for Hjerl Hede go for rigtigt mange
andre i hele verden.
I år skulle vi – sammen med museet have fejret museets 90 års jubilæum og
stifterens 150 års fødselsdag. Sammen med museet havde vi tilrettelagt en fest til
hyldest for kvindens hårde arbejde, og hvor vi ville genåbne den russiske forbindelse.
Det bliver der ikke noget af dette forår. Festen må vente.
Mandag den 27. april, som er Hans Peter Hjerl Hansens fødselsdag lancerer vi
sammen med museet den flotte jubilæumsbog Kvindernes Verden, hjemmene på
Hjerl Hede. Bogen udgives på Lindhardt og Ringhof, og er et rørende portræt af de
kvinder, der har haft deres virke i Hjerl Hedes huse.
Vi har – sammen med museet – besluttet, at hvis du skaffer Hjerl Hedes Venner fem
nye medlemmer, så får du et gratis og signeret eksemplar af bogen. Tilbuddet gælder
frem til 1. juli 2020.
På denne skønne måde kan du både støtte museet i en svær tid og få en smuk bog
fuld af den Danmarkshistorie, som Hjerl Hede er fuld af.
Sommeren kommer også til Hjerl Hede. Vi ved, at museet er i fuld gang med at
tilrettelægge en helt særlig sommer, hvor frivillige og gæster kan nyde den særlige
Hjerl Hede stemning uden at udsætte sig for smitterisiko. Det bliver helt anderledes,
end andre år – men det skal nok blive godt.
Så lige så snart Hjerl Hede åbner igen, og Den Gamle By og Den Fynske Landsby,
så kan vore medlemmer igen gøre brug af fordelene i jeres medlemskab.
Et PS fra museets direktør:
”Det er helt rigtigt, at vi forventer, at Hjerl Hede mister mange penge i 2020. Derfor
har vi indledt en frivillig indsamling på Mobile Pay. Vi er hjerteligt taknemmelige for
alle bidrag, som gives for at bevare Hjerl Hede for fremtiden. Nummeret er 79721 –
TUSIND tak!”

Måske har vi en fordel af, at stort set alt kan foregå i det fri, og vi håber naturligvis at
kunne starte aktiviteterne op igen i den takt og form, det er både muligt og forsvarligt.
Der arbejdes nu intenst på at tilpasse bl.a. levendegørelsen, så den får et så
stærkt præg af levendegørelse som myndighederne tillader. Med de aktuelle
restriktioner vil det gå hårdt ud over den oplevelse, som vi alle er vant til – med stort
engagement i det sociale liv som deltager, - og med gæsternes mulighed for at
komme fysisk tæt på historien.
Med denne hilsen til alle, håber vi at alle jer der havde set frem til et forårsbesøg – og
den sædvanlige dejlige aktiviteter hen over sommeren – stadig vil besøge
Frilandsmuseet Hjerl Hede.
Og tak for den støtte og opbakning, vi tydeligt mærker fra jer, de frivillige og alle
andre samarbejdspartnere.

På forhånd stor tak!
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