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Kære medlem af Skjern-Egvad Museumsforening 
 
Selv om vi ret overraskende står midt i en periode med sommerdage og tropenætter, må vi 
konstatere, at ferietiden er ved at være overstået for de fleste; men samtidig skal det poin-
teres, at der stadig er massevis af spændende museumsaktiviteter – følg med på Face-
book, i ugeaviserne eller i museets omfattende sommer/efterårskatalog.  
 
Museumsforeningens aktivitetskalender 
Der er vedlagt en kalender over museumsforeningens foredrag og andre planlagte arran-
gementer, ligesom datoerne for efterårets møder i Lokalhistorisk Café er medtaget, og en-
delig er der nævnt nogle af museets aktiviteter i de kommende måneder. Husk, at du som 
medlem har gratis adgang til museumsforeningens foredrag samt julemarkedet i Bunds-
bæk, mens der skal betales entre til museets øvrige særarrangementer. Vi har i skrivende 
stund ikke fået datoerne for foredragene i Ringkøbing Museumsforening, hvor der i øvrigt 
også er fri entre for vores medlemmer. 
 
Foreningens første foredrag – en gåtur 
Sidste år startede vi med en cykeltur. I år indleder vi foredragssæsonen med en vandretur, 
idet vi byder på en byvandring i Skjern med museumsformidler Lisbeth Lunde Lauridsen 
som guide. Da turen indgår i foredragsrækken, er det gratis for medlemmerne at deltage; 
men tager du din nabo under armen, skal han/hun erlægge 50 kr., hvis ikke vedkommende 
samtidig melder sig ind i foreningen. 
Hele oversigten over museumsforeningens foredrag er vedlagt dette medlemsbrev. 
 
En ekstra udflugt 
Du har som medlem for nylig fået en mail med invitation til en udflugt lørdag den 28. sep-
tember, hvor turen – i egne biler – går til Søby Brunkulsmuseum. Find invitationen frem, 
sæt X i kalenderen, og få sendt en tilmelding. 
 
Generalforsamling 
Bestyrelsen har netop fastsat museumsforeningens generalforsamling 2020 til tirsdag den 
10. marts – som sædvanlig på Skjern Vindmølle.  
 
Skjern Vindmølle 
Apropos vindmøllen i Skjern, så er den jo nu køreklar. Vingerne snurrer, og selve mølleriet 
er gået igennem. Hvis du har lyst til at være frivillig på møllen, må du endelig kontakte mu-
seet. Man efterlyser for tiden interesserede frivillige. Der er store kræfter på spil i sådan en 
mølle, og der vil blive lavet en grundig indføring i, hvordan man fx skal tøjle vingerne, hvis 
vestenvinden bliver for kraftig. 
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Hjemmesiden og Facebook 
Hvis du ikke allerede har været inde på museumsforeningens hjemmeside, så prøv at give 
den et besøg. Du kan finde oplysninger om de kommende foredrag og udflugter, vedtæg-
terne, bestyrelsens sammensætning og en aktuel liste over nogle af de bøger, vi har til 
salg. Hjemmesidens adresse er www.museumsforeningen.dk 
Museumsforeningen er også på Facebook. Vi kan findes på ”Skjern – Egvad Museumsfor-
ening”. Giv siden et ”synes om”, og husk endelig at dele siden med venner og bekendte. 
 
Museumsforeningens bogsalg 
I forbindelse med, at museet har opsagt lejemålet af DSB-husene i Bredgade, har muse-
umsforeningens bogsalg fået nye lokaler, og vi kan endda byde indenfor, så man for alvor 
kan gå på jagt – også i de bøger, vi stadig ikke har registreret, og som derfor ikke kan ses 
på vores salgsliste. Vores lokale er beliggende i den magasinbygning, der ligger ved siden 
af Skjern Vindmølle. Vi satser på at holde åbent i forbindelse med foreningens foredrags-
aftener. 
 
Fra bestyrelsens arbejdsmark 
Museumsforeningens bestyrelse har stadig gang i mange ting. En af de større ting lige for 
tiden er spørgsmålet om, hvorvidt – og i givet fald hvordan – foreningen skal gå mere ind i 
arbejdet for at få endnu mere aktivitet på møllen, men ikke nødvendigvis i museumsfor-
eningens regi. Bl.a. er vi meget åbne over for at få andre foreninger og organisationer til at 
bruge møllen. 
 
Julemarkedet i Bundsbæk 
Husk museets traditionsrige julemarked i Bundsbæk den 7.-8. og 14.-15. december. 
 
 
 
 
Mange hilsener 
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Vedlagt: 

• Aktivitetskalender 

• Oversigt over museumsforeningens foredrag i sæsonen 2019-20 
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