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Kære medlemmer af Museumsforeningen

Nyhedsbrev januar 2022.
Vi går mod lysere tider og håber, at vi også går mod mere normale tilstande for foreningslivet.
Turen til Christiansfeld, som er blevet udsat flere gange, kan forhåbentlig gennemføres i år, og datoen er den
21. maj 2022. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Den 4. juli 2015 blev Christiansfeld udpeget til verdenskulturarv af UNESCOs verdensarvskomite. Det skete på
UNESCO-komiteens møde i Bonn.
Når et sted optages på listen, markerer det, at stedet er betydningsfuldt - ikke kun for befolkningen i det
pågældende land, men for hele menneskeheden. Verdensarven i Christiansfeld (christiansfeldcentret.dk)
Som ”appetitvækker ” til turen bliver der et spændende foredrag den 3. marts 2022 kl. 19.00 i Brændpunktet,
hvor vi får besøg af Else Marie Hjort fra Museum Kolding.
Den 24. marts regner vi med at kunne afholde generalforsamling i Brændpunktet, da Sognegården ikke kan
lejes i første halvår 2022.
Museum Østjyllands flotte årbog 2021 kan igen afhentes på Det Gamle Rådhus i åbningstiden torsdag til søndag kl. 12 – 15.
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 betaler kontingent for 2022, når opkrævning modtages i marts måned.
Enkelte medlemmer har tidligere modtaget særskilt meddelelse om kontingentbetalingen for 2021, da det er
en betingelse, at betaling har fundet sted, for at bogen kan udleveres.
Som i vores tidligere nyhedsbreve henviser vi til de arrangementer, som Museum Østjylland afholder.
Der er flere interessante foredrag i kalenderen. 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/
Glem ikke Museumsforeningens egen hjemmeside: https://ebeltoftmuseumsforening.dk
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