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Kære medlemmer af Museumsforeningen 

 

Nyhedsbrev december 2021 

Året går på hæld, og dette er det sidste nyhedsbrev i år. 

Endnu et år, som fortsat har været meget anderledes på grund af Corona-krisen. 

Vi har ikke kunnet gennemføre vores planlagte arrangementer - dog med undtagelse af arrangementet den 

24.11., hvor Jakob Vedsted tog os med på en spændende indendørs foto-byvandring i det gamle Ebeltoft.  

Til trods for øgede smittetal og nye restriktioner på vej, så håber vi på at kunne vende tilbage til mere ”nor-

male” tilstande i 2022. 

Museum Østjyllands flotte årbog 2021 er klar og kan afhentes på Det Gamle Rådhus i åbningstiden torsdag til 

søndag kl. 12 – 15. (Se omtalen af årbogen i Ebeltoft Folketidende på side 20 i denne uges avis.) 

De medlemmer, som ikke har fået medlemskort til foreningen, har mulighed for at få et sådant udleveret. 

Årsmærket til medlemskortet for 2022 kan også udleveres sammen med bogen, idet vi går ud fra, at alle be-

taler kontingent for 2022, når opkrævning modtages i marts måned. 

Som i vores tidligere nyhedsbreve henviser vi til de arrangementer, som Museum Østjylland afholder. 

Juleudstillingen i Grenaa Pyrus Forever kan anbefales. Se mere i Museum Østjyllands kalender. 

Kalender - Museum Østjylland (randers.dk) 

Husk ved tilmelding til arrangementer at oplyse, at der er tale om medlemskab af Museumsklubben, da dette 

også dækker over medlemskab af Museumsforeningen. Nogle af arrangementerne er gratis for medlemmer. 

Hvis I ikke modtager nyhedsbreve fra Museum Østjylland, så kan tilmelding lade sig gøre via hjemmesiden på 

dette link https://museumoj.randers.dk/om-museet/nyhedsbrev/ 

På samme hjemmeside kan man allerede nu se en del planlagte arrangementer i 2022. 

Glem ikke Museumsforeningens egen hjemmeside: https://ebeltoftmuseumsforening.dk 

Enkelte medlemmer har modtaget særskilt meddelelse om kontingentbetalingen for 2021, da det er en betin-

gelse, at betaling har fundet sted, for at bogen kan udleveres. 

Til slut vil vi takke for støtten i 2021. Vi glæder os til den nye sæson og håber på et oplevelsesrigt år. 

Glædelig Jul og Godt Nytår! 
Bestyrelsen for Museumsforeningen 

for Ebeltoft og Omegn  
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