Museumsforeningernes årsberetninger
Nymindegab Museumsforening
... lys, oplysning og oplevelser i verdensklasse
Der kom en smule færre turister til Nymindegab Museum
i 2015, men til gengæld kom der flere unge og flere internationale gæster fra Italien, Belgien, Finland, England,
Frankrig, Sverige, Norge, osv., og de var alle sammen begejstrede for en natur og kultur i verdensklasse.
Selvom museet er lukket fra november til medio marts,
har der været mange aktiviteter året rundt. Den 8. januar
2015 mødtes 38 glade mennesker til nytårskur med hjemmelavet grønlangkål med alt, hvad der hører til. Med var
frivillige og ansatte ved Nymindegab Museum, folk fra møllelaug, gaflaug, “unge piger” der serverer kaffe for gæsterne
i Tømrerens hus, havefolk, bifolk, vævefolk og meget mere.
Generalforsamlingen den 15. marts 2015 var igen meget spændende. Arkæolog Lene B. Frandsen tog medlemmerne på en rundtur i museets arkæologiske afdeling og
fortalte om fundet af Lønne-pigen. Tine Lorange supplerede med at informere om planerne for at implementere
ny forskning om Lønne-pigens dragt og rekonstruktionerne af tre kvindedragter fra jernalderen.
Den 26. april 2015 blev Naturpark Vesterhavet indviet,
og alle foreninger og frivillige var med til at fejre dagen
med skrubber stegt på bekasinovnen og kaffe og pandekager serveret i Tømrerens hus. Børnene lavede små både og
fugle af naturmaterialer, og selve åbningen kunne følges
fra touch skærmen i det nye cykel-pit-stop. Her kan man
gratis downloade Naturpark Vesterhavets formidlingsapp,
med mange oplysninger og fortællinger og skønne ture
omkring Nymindegab og i naturparken.
Lørdag den 29. august 2015 blev der vist jernaldermode
på cat-walken i Nymindegab. Tre jernalderkvinder mødte
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250 gæster mødte op til åbning af Naturpark Vesterhavet.

hinanden “live” til modeshow som afslutning på et stort
formidlingsprojekt, hvor frivillige fra Herning, Silkeborg
og Nymindegab har genskabt Lønnepigens, Hammerumpigens og Ellingpigens dragter ud fra arkæologiske fund.
Publikum – unge som ældre – kunne få sat håret i en flot
jernalderfrisure, hoppe i en af de tre superflotte jernalderkjoler og snuppe en jernalderselfie. Der var aktiviteter for
hele familien: man kunne spinde på håndten, filte sin egen
bold, kaste med slyngstokke og lave sit eget armbånd eller
prøve at brikvæve – en særlig teknik man brugte til pyntebånd til både kvinde- og mandsdragter for 2.000 år siden.
Se mere om projektet på side 201. Samarbejde med andre
museer og frivillige er meget vigtigt for at udvikle nye idéer
og tiltrække gæster. Der har været masser af muligheder for
inspiration og oplysning i 2015.
Nymindegab Museumsforening er nu blevet medlem
af SAMMUS – Sammenslutningen af Museumsforeninger i
Danmark, som er medlem af World Federation of Friends

of Museums. SAMMUS organiserer møder, arrangementer,
rejser og kurser. På årsmødet fortalte Jan Skamby, direktør
for Moesgaard Museum, særdeles levende om opbygningen af det ny museum, og deltagerne fik også en eksklusiv
rundvisning “behind the scenes” og i museets “maskinrum”.
Lige inden sommerferien var de frivillige og medlemmer fra bestyrelsen på besøg på Bovbjerg Fyr. Her mødte vi
fyrets frivillige, der meget inspirerende fortalte om stedets
spændende arbejde og aktiviteter.
En delegation deltog i frivillighedskonferencen og i seminaret “Aktivt medborgerskab i kulturarven” på Bundsbæk
Mølle, Ringkøbing-Skjern Museum. De to arrangementer

Vores helt egne “unge piger” giver den som Lønne-piger på cat-walken.

var arrangeret af Frivillighedsakademiet, og der var mange
spændende oplæg bl.a. fra England og Sverige.
Tømmer Larsens hus blev året igennem besøgt flittigt og var omdrejningspunkt for flere arrangementer, bl.a.
suppedag og æbledag i efterårsferien, der begge var godt
besøgt.
Så kom der nyt lys i museet. Nymindegab Museumsforening sponsorerede lys til museet. Udskiftning af de
gamle lamper til LED-lys, som giver stor energibesparelse
og gør opholdet i museet om sommeren meget mere behageligt. Og Peter Pedersen fra bestyrelsen initierede belysning af møllen, som er blevet til Nymindegabs vartegn.
Medlemskortet er blevet samlerobjekt. Årets motiv
var fra friland med det nye ese-hus, der blev bygget sidste sommer. Medlemskortene udleveres på museet mod
behørig dokumentation for betalt kontingent. Så husk at
hente det ved dit første besøg på museet.
Tak til alle medlemmer, frivillige og gæster for et dejligt
år med masser af aktivitet både i huset, haven og møllen.
På foreningens vegne
Jolande Leinenbach og Anette Mandahl-Barth
Lys på møllen gør den virkelig til Nymindegabs vartegn.

Besøg os på facebook.com/Nymindegab Museumsforening og nymus.dk
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Ringkøbing Museumsforening
Ringkøbing-Skjern Museum er et mangfoldigt museum
med mange besøgssteder rundt omkring Ringkøbing
fjord. Der bydes på en mangfoldighed af bygninger, der i
sig selv er museumsgenstande. Der bydes på mange forskellige temaer og udstillinger. Den store bygningsmasse
og museets decentrale struktur er en stor udfordring, men
også et centralt element i museets vision om et sammenhængende økomuseum. Kulturstyrelsen har i sin kvalitetsvurdering efterlyst en klar og sammenhængende profil
for det samlede museum. Styrelsen anbefaler, at der udarbejdes en strategi for museets samlede virksomhed med
afsæt i økomuseumsvisionen, således at der skabes sammenhæng (en rød tråd) mellem besøgsstederne og museets faglige fokus.
På den baggrund har museets ledelse og styrelse i
2015 igangsat en spændende proces for gentænkning
af museets vision (økomuseum version 2.0) med en bred

Svindinge Kirke.
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Bestyrelsens sammensætning 2015:
Jens Olufsen, formand, næstformand i museets styrelse
Børge Sørensen, næstformand, styrelsesmedlem, arkivleder
Per Søvndal Kristiansen, kasserer, styrelsesmedlem
Poul Erik Pilgaard, sekretær
Margery McGregor, bestyrelsesmedlem
Ninna Kragh og Ole Bøndergaard, suppleanter

inddragelse af interessenter fra det omgivende samfund. En proces som Ringkøbing Museumsforening bakker op om og deltager aktivt i. Vi ser frem til, at der hen
over vinteren fremkommer et materiale, der kan danne
grundlag for formulering af en ny strategi med afsæt i
økomuseumstanken.
Ringkøbing Museumsforening varetager som omtalt i
tidligere årgange af opdatering Ringkøbing Lokalhistoriske
Arkiv. Et hold frivillige er i fuld gang med at få styr på arkivet.
Vi hilser velkommen, at Ringkøbing-Skjern Kommune nu
langt om længe har afsat penge til at sætte “Pedersens Hus”
i stand, så arkivet kan flyttes fra et meget dårligt kælderlokale under Ringkøbing Bibliotek til et hus, der indrettes til
arkiv, og som bliver til et historiens hus med naboskab til
Ringkøbing Museum. Huset tilhører kommunen og har tidligere været benyttet af museet. Arbejdet sættes i gang 2016.
Foreningen har haft et travlt år, der har budt på ikke
mindre end otte foredrag og to udflugter med i alt ca. 450
deltagere.
I februar åbnedes den nye udstilling Flyvere i natten
på Ringkøbing Museum. En meget flot udstilling, der på
spektakulær vis bl.a. fortæller om nedskydningen af 19 allierede fly omkring Ringkøbing Fjord. Foreningen har med
flere af årets foredrag fulgt op på denne udstilling og dermed også markeret 70-året for befrielsen.

Årets udflugt gik til Østfyn. De 45 deltagere fik en
vellykket tur i et behageligt sensommervejr. Turen startede på Vestfyn med besøg på Hindsgavl slot. Derefter
gik det til Østfyn, hvor vi besøgte Svindinge kirke, Glorup
Herregårdspark, Broholm, Lundborg Havn, Hesselagergård,
Damestenen, Holckenhavn og til sidst Nyborg slot, hvor der
Foreningens arrangementer i 2015:
Historien om de tyske og allierede flygtninge i
Danmark 1945-49 v/ museumsinspektør John V. Jensen,
Museet for Varde By og Omegn.
Flyvere i natten – luftkrig over Vestjylland og Europa
1940-45 v/ museumsinspektør Christian Ringskou,
Ringkøbing-Skjern Museum.
Besøgsværdige fortidsminder i Midt- og Vestjylland
v/ museumsinspektør Helle Henningsen, De
Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune.
Henrik Søfareren og Christoffer Columbus – to genier som
ændrede verden v/ cand.silv. Erik Albrechtsen, Viborg.
Aftentur til den befæstede jernalderlandsby i
Lyngsmose v/ museumsinspektør Palle Eriksen,
Ringkøbing-Skjern Museum.
Luftfotoarkæologi over Danmark v/ museumsinspektør
Lis Helles Olesen, De Kulturhistoriske Museer i Holstebro
Kommune.
Det tyske luftforsvarssystem under besættelsen
v/ oberst Michaël Svejgaard, Karup.
Muldbjergmanden og andre højfolk
v/ dr.phil. Klaus Ebbesen, Hørsholm.
Allierede fly skudt ned over Danmark
v/ hjemmesideredaktør Anders Straarup, Randers.
Udflugt til Fyn – Slotte, Herregårde – renæssance
og middelalder m.m. v/ lektor Svend Aage Karup.
Haderslev Arkiv- og Museumsforening.

Besøg på Holckenhavn Slot.

var middelalderkampdag, alt sammen under kyndig guidning af tidligere seminarielektor Svend Aage Karup. Som
sædvanligt blev der serveret en god frokost i det grønne
– en veludviklet tradition i Ringkøbing Museumsforening.
Medlemskontingentet er uforandret på beskedne 150
kr. pr. medlem. Tager man medlemsfordelene i betragtning, gratis adgang til foredrag og til museets afdelinger
samt modtagelse af årbogen opdatering er det ganske enkelt lukrativt at være medlem af foreningen, vel at mærke
hvis man benytter sig af fordelene.
Afslutningsvis skal der lyde et stort tillykke til museumsdirektør Kim Clausen, der i september fejrede sit 40-års
jubilæum som leder af Skjern Museum, senere som leder af
Skjern-Egvad Museum og nu som direktør for RingkøbingSkjern Museum.
Jens OIufsen
Ringkøbing Museumsforening
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Museumsforeningen for Varde By og Omegn
opdatering eller årbogen er en udgivelse, som museumsforeningens medlemmer sætter stor pris på, og som er et
vigtigt kerneprodukt for foreningen på grund af de mange
seriøse og kompetent skrevne artikler. Som anført i forordet til opdatering 2014 bidrager medlemmernes kontingent
til det økonomiske grundlag for årbogen.
En vigtig aktivitet for museumsforeningen er afholdelse af foredrag, hvis forberedelse og gennemførelse fylder
meget på bestyrelsesmøderne. En kort gennemgang af
de enkelte foredrag og udflugter fra 2015 er her medtaget
for at give ikke deltagende medlemmer et par stikord om
oplevelserne.
Foredragsrækken i 2015 skulle have været indledt med
et foredrag på Artillerimuseet om Hipokorpset. Foredraget
blev imidlertid udsat og i stedet gennemført den 23. september i Ølgod med god tilslutning. Historiker Henrik
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Lundtoftes grundige gennemgang viste, at det trods alt
var en mindre flok af denne radikaliserede dansk-nazistiske subkultur, der fremturede med deres uhyrligheder.
Museumsforeningens generalforsamling blev afholdt den
23. februar, hvor også repræsentanter fra Museet for Varde By
og Omegn fortalte om nyt fra museet. Bestyrelsen konstituerede sig på mødet den 9. marts som nedenfor anført.
Museumsinspektør Christian Ringskou trak fulde huse
på Nymindegab Museum mandag den 13. april med sit
foredrag Flyvere i natten. Der blev talt detaljeret om de knap
tyve allierede fly, der næsten alle nødlandede eller blev
skudt ned i Ringkøbing-Skjern Museums arbejdsområde.
Den 4. maj var der arrangeret en aftentur til Oksbøllejren
med undertegnede. Det gode vejr begunstigede fremmødet for godt 130 deltagere, som det endog lykkedes
at presse ind til kaffe på soldaterhjemmet. Rundturen

bragte også deltagerne forbi Hærens mindesten for faldne
i Helmand-provinsen. Et minuts stilhed ved mindestenen faldt også i tråd med 70-års dagen for befrielsen.
Efter sommeren startede vi den 9. august med en eftermiddags tur til Langli, hvor “fårehyrden” Bjarne Slaikjær
levende berettede om øens historie og natur. De 35 deltagere fra foreningen blev også tilbudt at smage på myrer
og salturt.
Den 3. september deltog flere medlemmer i den af
Ølgod Museumsforening arrangerede udflugt til Hjerl Hede.
Udstillingsansvarlig museumsinspektør Mette B. Jensen
og museumsdirektør Claus K. Jensen gjorde i Oksbøl den 21.
september de 38 deltagere klogere på forberedelserne til
det nye museumscenter i Blåvand, der indvies i april 2017.
Den 5. oktober fortalte museumsinspektør Troels Bo
Jensen på Varde Museum om udgravningerne ved Ribe
Domkirke. Det epokegørende ved disse udgravninger er
fundet af ca. 100 kristne begravelser. Dateringen af disse
grave vil formentlig ændre historikernes opfattelse af kristendommens indførelse i Danmark.
Der måtte hentes ekstra stole til indvielsen af den nye
foredragssal på museet på Lundvej 4, da professor emerita
Else Roesdahl mandag den 19. oktober fortalte om den
mægtige vikingeborg Aggersborg ved Limfjorden. Else
Roesdahl har et stort forfatterskab og er bl.a. æresdoktor
i Dublin. Hun øste af sin meget omfattende viden om vikingetiden og spandt en sammenhængende historie, der
rakte langt ud over Aggersborg.
Tidl. museumsinspektør på Museet for Varde By og
Omegn Mariann Ploug levendegjorde på Nymindegab
Museum for ca. 45 fremmødte foredraget “Kurby eller ferieby”. Mariann Ploug er medforfatter til bl.a. bøger om
Blåvand, Vejers og Henne, der kan købes på museet.
Året sluttede som sædvanligt med julemarkedet den 28.29. november. De dygtige kunsthåndværkere og husflidsfolk solgte juleting og julegaver af egen tilvirkning til de ca.
800 fremmødte. Museets medarbejdere bød på lidt mundgodt, og museumsforeningens bestyrelsesmedlemmer fik

Bestyrelsen for Museumsforeningen for Varde By og Omegn. Fra venstre:
Hans Ole Villadsen, Inge Aasted, Peder Thygesen Nielsen, Sonja Pedersen,
Knud F. Nielsen, Else Marie Bruun og Laurids Bjerregaard.

Formand.......................................................... Knud F. Nielsen
Næstformand.............................................. Else Marie Bruun
Kasserer......................................................Hans Ole Villadsen
Sekretær..................................................Laurids Bjerregaard
Medlem........................................... Peder Thygesen Nielsen
Medlem............................................. Sonja Pedersen, Ølgod
Suppleant (1).........................................................Inge Aasted
Suppleant (2)............................................................ Ebbe Hinz

begge dage en god snak med de besøgende og tegnede
nye medlemmer.
Af andet skal kort nævnes, at medlemstallet stor set
er uændret med ca. 640 medlemmer, og at formanden
er medlem af bestyrelserne for Museet for Varde By og
Omegn samt Ølgod Museumsforening.
På foreningens vegne
Knud F. Nielsen
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Skjern-Egvad Museumsforening
– en del af Ringkøbing-Skjern Museums bagland

at skabe mere aktivitet, at få flere frivillige aktiveret og at
Vi kan igen skue tilbage på et år, hvor Skjern-Egvad Museums- få lokalbefolkningen til at tage ejerskab for denne autenforening aktivt har arbejdet med såvel faste, tilbagevendende tiske tidslomme. Hvis dette tætte samarbejde mellem muaktiviteter som gennemførelse af nye tiltag.
seumsforeningen og museet omkring et konkret projekt
I slutningen af 2014 blev der på museumsforeningens falder fornuftigt ud, vil modellen givetvis blive overført til
foranledning nedsat en arbejdsgruppe, som skulle afprø- andre projekter efterfølgende.
ve idéen om at lave en række arrangementer på Skjern
For et par år siden startede museumsforeningen en
Vindmølle, hvor Skjern-borgere kunne samles for at udveks- formidling af bøger med lokalt eller historisk indhold på
le oplevelser og historier fra Skjern “i gamle dage”. Idéen vi- den måde, at vi indsamler bøger, der ellers var havnet i
ste sig at være endog særdeles levecontainere eller på loppemarkeder,
dygtig. Hver anden onsdag formidog videresælger dem til andre, som
I 2015 har bestyrelsen bestået af:
dag møder 50-60 mennesker op til et
har bedre plads i reolerne, og som inBørge Østergaard Hansen, formand
par fornøjelige timer, hvor der kigges
teresserer sig for netop denne type
Jørgen Bøgebjerg, næstformand
på billeder og fortælles historier, så
bøger. Selvom vi hidtil stort set kun
Niels Aage Thomsen, kasserer
det er en lyst. I årets løb er der også
har henvendt os til vores medlemHans-Ole Jessen
opstået en Facebookgruppe under
mer, er det helt overvældende, hvad
Bent Dyrvig
navnet “Opvokset i Skjern i 50’erne
vi har modtaget af spændende bøVivi Olesen Wulff
og 60’erne”. Museumsforeningen har
ger, som absolut også har vist sig at
Helle Husted
ikke noget med denne at gøre; men
være salgbare. Det kan specielt nævAnne Vej
initiativet og aktiviteten på denne
nes, at vi i løbet af de to år har kunnet
Flemming Vad
Facebookside er ligesom den lokalaflevere 5-10 bøger til museets bibKnud Jeppesen
historiske café med til at vise, at der
liotek – sjældnere bøger med lokalt
er en stor og levende interesse for
indhold, som museet ikke havde i
lokalhistorien. Arbejdsgruppen bag den lokalhistoriske forvejen. Overskuddet fra dette bogsalg bruges til at støtte
café er nu etableret som et frivilliglaug under Ringkøbing- nye bogudgivelser med et lokalt islæt.
Skjern Museum, og museumsforeningen har trukket sig
Årets medlemsudflugt gik til det nye Moesgaard Museum.
tilbage fra projektet og kastet sig over nye tiltag.
Sidst turen gik til Moesgaard var i 2012 – for at se museet
I sidste års opdatering fortaltes om museumsforenin- en sidste gang, inden det blev lukket ned. Allerede på det
gens projekt “Kend dit museum…”, hvor der vil blive arran- tidspunkt blev det besluttet at vende tilbage, når det nye
geret byvandringer og besøg på nogle af de mindre – og Moesgaard stod færdigt. Og vi blev ikke skuffede. Det er
mindre kendte – museumsafdelinger. Vi lagde ud i 2015 blevet et bragende flot og spændende museum, og det er
med et arrangement på Hattemagerhuset i Tarm. Det var ikke uden grund, at besøgstallet i løbet af kort tid langt
tænkt som et medlemsbesøg, men blev til et offentligt ar- oversteg prognoserne. Efter en guidet rundtur i oldtiden
rangement, idet museumsforeningen og museet i et tæt kunne deltagerne på egen hånd gå rundt i museet, og de
samarbejde sætter fokus på dette besøgssted i ønsket om fleste besøgte bl.a. den velrenommerede udstilling om
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Kinas første kejser og hans terrakottahær – en unik oplevelse. Det var en meget begejstret busfuld medlemmer,
der efterfølgende tog vestpå, og mon ikke mange vender
tilbage til Moesgaard de kommende år.
I 2015 lavede museumsforeningen et ekstra udflugtstilbud til medlemmerne, idet der blev lavet en tur til
Silkeborg den 6. juni til det store arrangement “Bunker by
Night”. På denne dato i 2015 var det præcis 70 år siden, at
englænderne og modstandsbevægelsen angreb Silkeborg
Bad, afvæbnede de sidste tyskere i hovedkvarteret og
sendte dem hjem. På levendegørelsesdagen i år var der
besøg af engelske, tyske, russiske og amerikanske soldater.

Museumsforeningen har i samarbejde med
Ringkøbing-Skjern Museum og Folkeuniversitetet
i årets løb afholdt otte foredrag:
Årets arkæologiske undersøgelser
v/ arkæologerne og museumsinspektørerne
Poul Krogh Jørgensen og Torben Egeberg
Krigsgrave og mindesteder i Vestjylland fra 1940-45
v/ forfatter, cand.mag. Nils Åge Jensen
Udvandringen til Amerika fra Danmark 1880-1914
v/ rektor, cand.mag. Kim Sundbøll
Kvindernes valgret i 1915 – en fortælling om min
oldemor og hendes kamp for kvindernes stemmeret
v/ cand.mag. Jutta Bojsen-Møller
Silkeborg Bad – Fra tysk militærhovedkvarter
i 1944 til Bunker by Night i 2015
v/ eskadrillechef og forfatter Kurt Stigaard
Flyvere i natten v/ museumsinspektør Christian Ringskou
Hellige kilder i Vestjylland
v/ museumsdirektør Kim Clausen
Grene fra Skjern
v/ cand.phil. i historie Holger Folkmann Villumsen

Evolutionstrappen på Moesgaard Museum.

De tyske optrådte som den tyske hær (Heer), akkurat som
de så ud på Badet, mens resten af de ca. 200 aktører agerede modstandsfolk, tyskerpiger, sortbørshajer og civilister,
som de så ud dengang. Besøget indledtes med en spændende rundvisning i området.
Museumsforeningen har i årets løb medvirket ved museets julemarked og det historiske dyrskue, og flere af medlemmerne har deltaget i optagelsen til tv-programmerne
“Mit kæreste eje” – det hele i Bundsbæk. Foreningens
medlemmer er aktive som frivillige med mange forskellige
funktioner og er en vigtig del af det store laugsvæsen, der
er så karakteristisk for Ringkøbing-Skjern Museum.
Skjern-Egvad Museumsforening
Børge Østergaard Hansen
Museumsforeningerne
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Ølgod Museumsforening
I årets løb er det sket flere ting på Ølgod Museum. Den
største ændring er, at vi nu ikke mere har kustode og fast
åbningstid på museet. Allerede fra omkring 1. maj blev det
muligt at lukke sig selv ind på museet, og i forbindelse med
Grundlovsdag blev denne fornyelse markeret. Nu kan alle,
der har lyst i Kulturhusets åbningstid ringe til et telefonnummer, som står på døren, og få en kode til at lukke sig ind med,
hvorefter man i fred og ro kan gå rundt og kigge. Kustoderne
blev der dog i den officielle åbningstid indtil den 1. august.
I forbindelse med Grundlovsdag og 100-året for bl.a.
kvindernes valgret åbnede museumsforeningen en udstilling i en del af Lindbergsalen med fire kvindelige kunstnere: Birgitte Valvanne, Marie Hatting, Lilly Kristensen og
Kirsten Mougaard. Udstillingen blev åbnet af historiker
Holger Grumme Nielsen, som er vores kontaktperson til
Museet for Varde By og Omegn. Mange personer deltog
ved åbningen af udstillingen, der stadig kan ses.
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Bestyrelsen 2015:
Formand: Sonja Pedersen
Næstformand: Hans Valdemar
Kasserer: Kurt Theilgård
Sekretær: Poul Erik Knudsen
Ad. hoc. Anne Marie Jensen
Repræsentant for Lokalarkiverne: Svend V. Svendsen
Repræsentant for Museumsforeningen for
Varde By og Omegn: Knud F. Nielsen
Repræsentant for Museet for Varde By og
Omegn: Holger Grumme Nielsen

Den 31. oktober åbnede museumsforeningen, lokalarkivet og slægtsforskningsforeningen en større udstilling i resten af Lindbergsalen med malerier og billeder fra det gamle
Ølgod Kommune. Byrådsmedlem Susanne Bergmann stod
for den officielle åbning, og i løbet af to timer, blev udstillingen besøgt af mere end 90 personer. Både ved denne
udstilling og ved udstillingen i juni havde vi god hjælp af
Holger Grumme Nielsen fra Museet for Varde By og Omegn.
De seks foredrag i årets løb har alle været gode og
spændende og godt besøgt. Vi startede i januar med foredraget “Livet er en lang uddannelse”, hvor direktør og fabrikant Leif Sjørslev fortalte om sit liv og arbejde. Foredraget
i februar var med museumsinspektør og arkæolog Stina
Troldtoft Andresen, der fortalte om “Vikingerne ved Gl.
Tistrup”. Efter generalforsamlingen i marts fortalte arkæolog Karen Fisker om “En mærkelig plads ved Grønnegade
og andre fund fra stenalderen”.
Efterårssæsonen startede med en udflugt til Hjerl
Hede med 38 deltagere. En rigtig god tur hvor vi startede
med at samle vores guide Helge Weis Jensen op i Vinderup.
Vi kørte så til Stubbesø, hvor vi fik formiddagskaffe, og

hvor Helge Weis fortalte om Stubberkloster og Langsø
med mere. Vi besøgte Sevel Kirke og kørte derefter til Hjerl
Hede, hvor vi fik en god middag på Skyttegården og hørte
om Hjerl Hedes tilblivelse. Derefter blev vi vist rundt på
Hjerl Hede og hørte fortællinger om en række af de gamle
gårde og huse.
På et godt besøgt møde i september hørte vi om
“Hipokorpset – mennesker, myter og modstandsbekæmpelse”. Foredraget var med historiker og arkivleder Henrik
Lundtofte fra Esbjerg.
I oktober fortalte tidligere administrerende direktør
ved Flensted A/S, Johannes Nielsen, om sit liv og “Flensted
A/S”. Knap 150 personer hørte dette foredrag.
Novemberforedraget var med mag.scient. Max Pedersen,
der fortalte om “De glemte udvandrere”. Også dette foredrag
var pænt besøgt og meget spændende.
Museumsforeningen udgav sammen med lokalarkiverne og Slægtshistorisk Forening for Øster, Vester og
Nørre Horne Herreder af 2005, Årsskrift nr. 7, som er blevet godt modtaget af foreningens medlemmer.
Med altid dygtige og hjælpsomme bestyrelsesmedlemmer går det således godt i Ølgod Museumsforening.
Af forskellige årsager, har vi desværre mistet medlemmer,
men heldigvis kommer der nye til.

Ølgod Museums Fond
Bestyrelsesmødet for 2014 blev afviklet den 2. februar 2015.
Fonden har i løbet af 2015 udbetalt 20.000 kr. til udgivelsen
af bogen Livet er en sælsom Kjæde – Vestjyske mindeblade af
forfatter Børge Kjeldsen, udgivet af Museet for Varde By og
Omegn. 56.910 kr. blev givet i tilskud til etablering af åben
adgang på Ølgod Museum, og 10.000 kr. til udgivelsen af
Årsskrift 2015, som udgives af Ølgod Museumsforening. Disse
beløb er tidligere blevet bevilget.
Den eneste ansøgning Fonden har modtaget i 2015
er en ansøgning på 12.000 kr. til udgivelsen af Årsskrift
2016. På skrivende tidspunkt kendes ikke den nøjagtige beholdning i Fonden, men forventningen er, at der stadig er
ca. 400.000 kr. tilbage.
Sonja Pedersen
Ølgod Museums Fond

Foreningens medlemstal er ca. 400
Kontingent:
Enkeltpersoner................................. 175 kr.
Par......................................................... 250 kr.
Firmaer/institutioner...................... 500 kr.
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