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Kære medlemmer af Museumsforeningen 

Nyhedsbrev august 2022 

Vi håber, at I nyder sommeren.  

Nu har de fleste vist været på ”sommerferie”, og vi bringer her en oversigt over planlagte aktiviteter i efteråret. 

Onsdag den 21. september kl. 14.00 Udflugt til Lyngsbækgaard   

Her vil Jakob Vedsted indlede med en kort historisk gennemgang af herregårdens historie. Herefter vil godsfor-

valter Lars Adler fortælle om Lyngsbækgaard i dag og vise rundt til ca. 16.30. 

Man sørger selv for at komme til Lyngsbækgaard, Lyngsbækgårdvej 8, 8400 Ebeltoft. Parkering på gårdspladsen. 

Arrangementet er gratis og kun for medlemmer. 

Tilmelding sker enten ved e-mail til nyhuus@post11.tele.dk – eller på tlf. 20193879 – senest 11. september. 

Der er plads til 30 deltagere, så tilmelding efter princippet ”først til mølle”.  

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag den 28. september kl. 19.00 Besøg på Byhistorisk Arkiv på Maltfabrikken 

Arkivar Martin Mauritzen på Ebeltoft Byhistoriske Arkiv byder velkommen til en aften i arkivets tegn. Vi mødes 

på Maltfabrikken, hvor Martin vil introducere arkivet og dets nuværende rolle som en del af et større kulturhus. 

Martin finder til aftenen nogle af de typiske arkivalier frem, som folk spørger efter, samt fortæller lidt mere om, 

hvordan arkivet aktivt bruger arkivalierne til at fortælle store og små historier. Der vil selvfølgelig også være tid 

til spørgsmål. 

Også her vil der være tilmelding. Tilmelding sker enten ved e-mail til nyhuus@post11.tele.dk – eller på tlf. 

20193879 – senest 18. september. Der er plads til 25 deltagere, så tilmelding efter princippet ”først til mølle”.  

 

I november - foredrag i Brændpunktet nærmere herom senere. 

 

Som i vores tidligere nyhedsbreve henviser vi til Museum Østjyllands arrangementer og udstillinger. 

Der er flere interessante og spændende aktiviteter. Kalender - Museum Østjylland (randers.dk). 

Det går stadig planmæssigt fremad med Rådhuskarréen.  
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Arbejderne i gårdrummet og på første sal på Juulsbakke er gået i gang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glem ikke Museumsforeningens egen hjemmeside: 

ebeltoftmuseumsforening.dk 
 

FORTSAT GOD SENSOMMER.   

De bedste hilsner fra 

Bestyrelsen for Museumsforeningen 

for Ebeltoft og Omegn 

 

https://www.ebeltoftmuseumsforening.dk/

