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Kære medlem af Skjern-Egvad Museumsforening 
 
Så er det atter tiden, hvor vi gerne vil orientere vores medlemmer om, hvad der sker i for-
eningen, og hvad bestyrelsen for tiden er optaget af. 
 
Nyt æresmedlem 
Som det er jer alle bekendt, er der i dag skiftedag på museet, idet Kim Clausen efter 42 år 
i spidsen for museet er gået på pension, og vores nye direktør, Mette Bjerrum Jensen, til-
træder. 
Museumsforeningens bestyrelse havde for en måneds tid siden arrangeret en sammen-
komst med Kim for at sige ham tak for et tæt og spændende samarbejde gennem 42 år. 
Kim har haft en uvurderlig betydning for vores museumsforening, og derfor havde vi i be-
styrelsen besluttet at udnævne ham til æresmedlem af foreningen. Dette blev fyldestgjort 
ved vores lille sammenkomst, som i øvrigt blev afholdt ude i Provstgaards Hus kort tid før 
den officielle genåbning efter den gennemgribende renovering. 
 
Ny direktør 
Som nævnt ovenfor er Mette Bjerrum Jensen i dag startet som ny direktør ved Ringkø-
bing-Skjern Museum, og i morgen afholder museet en officiel reception i den anledning. Vi 
har inviteret bestyrelsen for Ringkøbing Museumsforening til et fællesmøde om kort tid. 
Mette deltager i dette møde og får således hurtigt mulighed for at høre om de to muse-
umsforeninger og blive præsenteret for deres bestyrelser. 
Vores bestyrelse ønsker Mette velkommen til museet og ser frem til et frugtbart samarbej-
de med hende. 
 
Foredragssæsonen 
Foreningens foredragssæson er kommet godt i gang. Vi forsøgte at starte op lidt utraditio-
nelt, idet vores første arrangement var et cykelforedrag – altså ikke et foredrag om cyklens 
historie, men en cykeltur langs Skjern Å og Den grønne korridor i Skjern. Ved hvert stop 
fortalte Kim Clausen uddrag af åens og byens historie. Vi var meget spændte på, om der 
ville være pinligt få deltagere i turen; men vores frygt blev gjort til skamme: Der var 84 del-
tagere! Arrangementet var på alle måder særdeles vellykket, og det overvejes allerede, 
om der også fremover kan afholdes ”cykelforedrag”. 
Et par uger senere holdt Michael Frausing foredrag på vindmøllen om vestjyske herregår-
de. Også dette foredrag samlede mange begejstrede tilhørere. 
Næste foredrag er torsdag den 22. november, hvor museumsformidler Louise Klinge gør 
os klogere på dagligdagen i Sønderjylland under Første Verdenskrig. 
NB: På diverse opslag om vores foredrag står der, at det koster 50 kr. at deltage; 
men som medlem af museumsforeningen er det selvfølgelig gratis at deltage i fore-
dragene – både i Skjern-Egvad Museumsforening og Ringkøbing Museumsforening! 
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Museets gavefond 
Vi vedlægger også denne gang en information om museets gavefond. Det lykkedes sidste 
år at få 100 borgere til hver at indbetale min. 200 kr. til fonden. Dermed blev bidragene 
fradragsberettigede. De godt 20.000 kr. er en stor hjælp for museet i forbindelse med re-
novering og vedligeholdelse af de mange spændende bygninger; men endnu vigtigere er, 
at det derudover giver museet mulighed for momskompensation i et betydeligt omfang. 
Selv om museet blev godkendt til formålet i 2017, kræves det, at der hvert år indbetales 
mindst 200 kr. af mindst 100 bidragsydere. 
Jeg har netop hørt fra museet, at der på nuværende tidspunkt mangler op mod 80 
indbetalinger af bidrag for at opretholde godkendelsen. Vores bestyrelse vil gerne 
opfordre vores medlemmer til at støtte gavefonden med 200 kr. (skattefradragsbe-
rettiget, hvis der kommer bidrag nok). 
 
Fra bestyrelsens arbejdsmark 
Museumsforeningens bestyrelse har gang i mange ting. Noget af det, der optager os i øje-
blikket, er spørgsmålet om, hvordan vi kan sikre, at vi opfylder EU’s meget omtalte per-
sondataforordning, og samtidig går vi med tanker om at etablere en hjemmeside. Begge 
disse ting træffer vi beslutning om senere på måneden. 
Endvidere drøftes, om vi skal sætte flere medlemsaktiviteter i søen. Vi har sådan set man-
ge ideer; men der skal jo også være kræfter til at føre dem ud i livet. 
 
Generalforsamling 
Museumsforeningens generalforsamling i 2019 afholdes onsdag den 6. marts på Skjern 
Vindmølle. Museets direktør, Mette Bjerrum Jensen, vil indlede aftenen med at fortælle om 
sin baggrund og om sine foreløbige tanker for museet. 
 
Julemarkedet i Bundsbæk 
Husk museets traditionsrige julemarked i Bundsbæk den 1.-2. og 8.-9. december. 
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