
 
  

Kære medlemmer af Museumsforeningen  

Nyhedsbrev februar 2023  

I Museumsforeningen blev der taget hul på arrangementerne i 2023 den 

11. januar, hvor Lea Glerup Møller og Martin Mauritzen fra Museum 

Østjylland i Brændpunktet fortalte om den fremtidige formidling i 

Juulsbakke 1 og i Det gamle Rådhus.  

Det var en rigtig god og interessant gennemgang, og vi glæder os til at se 

det færdige resultat. 

En lille ”appetitvækker” kan I få på dette link:  

Forsinket julegave fra lokalarkivet og det gamle Thailand (randers.dk) 

 

 

 

 

 

    

Genopbygningen af samlingen er i fuld gang 

  

---------------- 

Som det sikkert er de fleste bekendt, så modtog vi den 14. januar den triste besked, at foreningens tidligere 

formand Jens Kannegaard var gået bort. Museumsforening var Jens’ ”hjertebarn”. Det gav han tit udtryk for, 

og det var vi ikke et øjeblik i tvivl om. Fremgangen var målbar, da Jens med Lisbeth ved sin side trådte til i 

2013. Især Jens’ indsats, ildhu og vedholdenhed omkring påbegyndelsen af ”Projekt Rådhuskarréen” var 

beundringsværdig. Havde det ikke været for hans indsats, så var vi ikke senere nu nået næsten i mål med 

renoveringen af bygningerne. 

 Æret være Jens´ minde. 

---------------- 

Næste arrangement i Museumsforeningen er generalforsamlingen, som afholdes den 23. marts kl. 19.00 i 

Brændpunktet, Kirkegade 30. Herom nærmere i næste nyhedsbrev. 

Vi gør opmærksom på invitationen fra Fregat-lauget om muligheden for at komme på tur til Sea War Museum 

Jutland. Denne tur finder som tidligere meddelt sted den 15. april. (tilmelding senest 28.2.) 

Museum Østjyllands flotte årbog 2022 kan afhentes på Det Gamle Rådhus i åbningstiden torsdag til søndag 

kl. 12 – 15.  

  

  

https://museumoj.randers.dk/nyheder/forsinket-julegave-fra-lokalarkivet-og-det-gamle-thailand/


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

Østjylland afholder.  

Kalender - Museum Østjylland (randers.dk)  

og de nyhedsbreve som udsendes.  

Nyheder fra 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 2023.  

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

De bedste hilsner fra 

Bestyrelsen for Museumsforeningen 

for Ebeltoft og Omegn 

 

    
 

Nu mangler der ikke ret meget udenfor 
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