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Således blev ikke alene en livslang
interesse for historie grundlagt, men
også det, der, næsten 40 år senere,
skulle vise sig som drivkraften i
arbejdet med at få en undervisningsafdeling oprettet.

Velkommen til
forårsprogrammet
2012
010

Vesthimmerlands Museum har søsat et toårigt projekt, der er støttet
af KUAS, hvor der skal arbejdes
frem mod udvikling og gennemførelse af undervisning, der tager udgangspunkt i VMÅ´s samlinger og
Vesthimmerlands Kulturhistorie.
Tiltagene er rettet mod børnehavebørn, skolelever og elever på ungdomsuddannelserne.
Konkret har det indtil videre resulteret i et katalog med undervisningstilbud, som undervisningsinstitutionerne kan benytte sig af.
Disse tilbud kan fra januar 2012
studeres via museets hjemmeside.
Skolerne vil ikke alene kunne komme på museet og benytte sig af tilrettelagte undervisningstilbud. Det
skal også være muligt at flytte dele
af undervisningen ud på institutionerne, hvormed der bliver tale om
en meget fleksibel undervisningsenhed, der kan tilpasse undervisningens indhold efter ønske og behov.
Først og fremmest arbejdes der dog
med at placere Vesthimmerlands
Museum i pædagogernes og lærernes bevidsthed, således at museet
bliver stedet, som de henvender sig
til i deres kulturhistoriske videnssøgen. Dette har allerede resulteret
i, at museet i januar er medspiller i

Vesthimmerlands
Museumsforening byder velkommen til Kim Callesen, museets nye museumsunderviser. Kim har allerede sat sit præg
på begivenhederne på museet, og vi
glæder os til samarbejdet. Vi har
bedt Kim skrive lederen til dette
blad.
Hardy Jensen
Formand
Kim Callesen er ansat ved Vesthimmerlands Museum pr. 1. oktober 2011, er uddannet lærer i 1991
fra Ribe Statsseminarium med linjefag i historie, sløjd og mediekundskab. Kim har undervist i Folkeskolen, på friskoler og i Grønland.
Derudover er han: Pilefletter, fisker,
hundetræner,
hundeslædekører,
langbueskytte, handyman og middelaldernørd.

Barnets møde med historien
Undertegnedes første møde med
historien udspillede sig på en lun
lørdag i foråret 1976 i Bogense på
Nordfyn. Mine forældre fik leveret
et læs jord. Midt i den sorte muld
dukkede der pludseligt et stenredskab frem i en underlig halvmåneform, der pirrede interessen.
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fem undervisningsforløb på fire af
kommunens skoler.
Det er ikke formålstjenstlig at stå
alene som en isoleret undervisningsenhed. Derfor vil museet i
2012 arbejde frem mod at udvikle
museumsundervisningen i samarbejde med de lokale museer samt på
regionalt og nationalt plan. Museets
betydning som kulturhistorisk dannelsescenter, og væsentlig bidragsyder i livslang læring for de kommende generationer, må ikke underkendes. For flere børn er Vesthimmerlands Museum, samlingerne
og formidlingen ikke alene det første møde med et museum, men
måske det eneste konkrete møde
med historien. Det er således vigtigt, at vi er åbne og forberedte til
dette første møde, så det ikke bliver
det sidste! Museet skal både komme
barnet i møde og lade det komme
tæt på, men skal samtidig sikre levende formidling af høj faglig kvalitet. Børnene skal forlade museet
med oplevelsen af et levende møde
med originale fund fra deres lokalområde, historiens ”pust i nakken”
og hunger efter mere.
Vi er godt på vej, da vi p.t. har fat i
ca. 25-30 % af samtlige 5-11-årige i
Vesthimmerlands Kommune. Dette
skyldes en stor indsats fra de frivillige omkring aktiviteterne ”Gys og
gru” samt ”Nissejagt”, der har resulteret i ca. 1100 tilfredse og videbegærlige besøgende!
Vesthimmerlands Museum er og
skal være et lokalt forankret kulturhistorisk dannelsescenter, der kan

bruges af store såvel som små i
deres jagt på autentisk kulturarv.
Kim Callesen
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Arrangørerne har med stor glæde
noteret den positive modtagelse af
juletilbuddet og er allerede gået i
gang med planlægningen for næste
år.

Fra museets
arbejdsmark
Nisser hitter

I 2012

At juletraditioner og nisser er populært fortællestof, kunne opleves i
december måned i forbindelse med
Vesthimmerlands Museums efterhånden velkendte juleaktiviteter for
skole- og børnehavebørn. I år lykkedes det for museet at slå alle tidligere rekorder og betjene 900 juleglade børn i aldersgruppen fra fem
til elleve år, der med stort engagement deltog i fortællinger og den
populære nissejagt. Her dannede en
julekrybbe, et ørkenlandskab og en

arbejdes der fortsat med at styrke
museumsarbejdets fem søjler, nemlig indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Større arkæologiske undersøgelser er i
vente i forbindelse med ledningsprojektet Skagerrak 4. Inden for
nyere tid fortsætter vi med undersøgelsen af bl.a. sommerhuse, gårdanlæg, landsbyliv og byudviklingen.
Såfremt egnede lokaler kan fremskaffes, regner vi med endeligt at
kunne nedlægge det nuværende
fjernmagasin og flytte genstandene
til de nye lokaler. Museumsundervisningen er på vej med flere nye
spændende tiltag, bl.a. muligheden
for at skoleklasser kan deltage i
undervisningsforløb, hvor smedning, madlavning og snitteaktiviteter indgår. Også forberedelserne til
ferieaktiviteter og de store juleaktiviteter i december er gået i gang.
Det er med stor glæde, at vi kan
byde på et meget fyldigt arrangementsprogram i første halvår af
2012, hvor museet gæstes af bl.a.
Johannes Møllehave og Peter A.G.
Nielsen. Men også lokale kræfter
som Per Nørgaard og Ninni Lodahl
Gjessing stiller op til spændende
arrangementer. Vi regner med, at de
første dele af arrangementskalende-

vaskeægte karet den særlige ramme
om de aktiviteter, som Birthe Gindrup, Sonja Marcussen og museumsunderviser Kim Callesen havde
tilrettelagt for skoleklasser og børnehaver fra Skarp Salling i nord til
Gedsted i syd. De 900 børn svarer
til rundt 25 % af alle børn i ”nisseduelig” alder i Vesthimmerlands
Kommune.
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ren lægges på museets hjemmeside
ultimo januar.
Fredag den 3. februar kl. 13 åbner
vi en ny, stor særudstilling om kirkekunst i samarbejde med billedkunstner Anita Houvenaeghel og
præst og kunstskribent Troels Laursen. Samtidig med udstillingsåbningen udkommer en bog og uddrag af
en dokumentarfilm om kunstnerens
arbejde. Begivenheden markeres
med en stor åbningsreception, hvor
alle museumsforeningens medlemmer er inviteret. De medlemmer,
der ikke har haft mulighed for at
hente deres eksemplar af årbogen
2011, vil have mulighed for det i
forbindelse med udstillingsåbningen.
Forårsprogrammet vil derfor stå i
særudstillingens tegn og byder på
arrangementer med relation til emnet.

Udstillinger
Himmerlands Kunstmuseum

Pelsudstilling fra
Kopenhagen Fur
på loftet i
gl. museumsbygning
20. jan. – 20. feb.

Tine Winther Rysgaard

Broder Berg

Frederik Thrane
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Dobbeltudstilling

Enkeltudstilling

Lisbeth Eugenie
Christensen

Anna Fro Vodder

og

10. august – 8. oktober
i udstillingssalene

Jørgen Carlo Larsen

Fernisering 10. august 15 – 17

25. maj – 3. august
i udstillingssalene

Fernisering 25. maj kl. 15 - 17

Lisbeth Eugenie Christensen

Anna Fro Vodder

Jørgen Carlo Larsen
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lader sig inspirere af den romanske
kirke og indsætter nutiden i form af
farvesætning, udsmykning, altertavler og prædikestole.
Projektets omdrejningspunkt bliver

Udstillinger
Vesthimmerlands Museum

Natur, tro og
kirkerum
Kirkens billedverden mellem
tradition og fornyelse
Billedkunstner

Anita Houvenaeghel
skaber et udstillings- og oplevelsesrum på Vesthimmerlands Museum
fra 3. februar til 5. maj 2012

Anita Houvenaeghels udsmykning af Sørup
Kirke

et oplevelsesrum, der indrettes i Per
Kirkebys sale på Vesthimmerlands
Museum i Aars. En film af Vibeke
Winding og Jesper Sørensen, samt
en bog om kunstneren udgivet af
Forlaget Per Kofod - med tekster af
Niels Brunse, Troels Laursen, Karsten Nissen, Torben Weirup og
kunstneren selv - vil understøtte
projektet.

Anita Houvenaeghel

Udstillingen afsøger snitflader mellem middelalderens og nutidens
kirkekunst, mellem naturen og det
skabende menneske. Den fortæller
og viser, hvordan en nutidskunstner

Anita Houvenaeghel i sit atelier
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den anden har valgt, men får, sammen med publikum, mulighed for
at kommentere den andens valg
undervejs.

Museet
og
Museumsforeningens
forårsarrangementer

Aftenen rundes af med et glas vin og
hyggeligt samvær.
Entre for medlemmer: 40 kr.
For ikke-medlemmer: 50kr.

Tirsdagsdialog

Vikingetid og stormandsgrave i Limfjordsområdet

tirsdag den 6. marts kl. 19.30
på Vesthimmerlands Museum
Medlem af byrådet og regionsrådet,
billedkunstner

Ninni Lodahl Gjessing

Foredrag ved

museumsinspektør
Bjarne Henning Nielsen

i samtale med fhv. borgmester

torsdag den 29. marts kl. 19.00 på
Vesthimmerlands Museum.
Ved Næsby syd for Løgstør, er
fundet en gravplads med både
mands- og kvindegrave. Det har
formentlig været gravplads for en
særlig magtfuld slægt.
Fundet er blandt de 10 mest
unikke arkæologiske fund i 2011.

Per Nørgaard
De to har hver valgt en ting eller et
billede fra museets samling, som de
vil præsentere og fortælle om fra
deres vinkel. De to ved ikke, hvad

Entre for medlemmer:
For ikke-medlemmer:
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40 kr.
50 kr.

Den Internationale
Museumsdag

Åbningstider
1. maj - 31. august:
dagligt kl. 11-17
mandage lukket

Fredag d. 18. maj kl. 9 - 21
Museerne i sammenslutningen
Nordjyske Museers Udviklingsråd /
NMU, www.nordjyskemuseer.dk,
fejrer den Internationale Museumsdag med åbent hus arrangementer i
hele den nordjyske region.

1. september - 30. april:
dagligt kl. 13-17
mandage lukket
Øvrige besøg efter forudgående
aftale med museet.
Lukket: 24., 25. og 31. december
samt 1. januar
Kontortid:
Mandag – torsdag: kl.9.00 – 16.00
Fredag: kl. 9.00 – 13.00
Tlf.: 98 62 35 77
Fax: 98 62 67 26
Mail: mail@vmus.dk
www.vesthimmerlandsmuseum.dk

Book en rundvisning
på museet!
Brug museet til oplevelser sammen
med dine arbejdskolleger, venner
eller foreningskammerater og bestil
en rundvisning ved museumsleder
Broder Berg eller museumsinspektør Bjarne Henning Nielsen.
Besøget kan rundes af med et lettere traktement i museumscaféen.
Ring for nærmere oplysninger.
Vesthimmerlands Museum
Tlf. 98 62 35 77
www.vesthimmerlandsmuseum.dk
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lemmer og 175 kr. for ikke-medlemmer. Der holdes frokostpause
undervejs. Det tilrådes at medbringe madpakke. Vi kan sørge for en
madpakke (leveret af lokal smørrebrødsforretning) for den beskedne
sum af 50 kr.

Bustur til udvalgte
kulturhistoriske
seværdigheder
i Vesthimmerland
Lørdag den 2. juni
med start kl. 9.00

Udgravning: Arkæolog Simon Kjær Nielsen

fra Vesthimmerlands Museum,
Søndergade 44, Aars. Vi forventer
at være tilbage ved udgangspunktet
ca. kl. 17.
Turledere:
Broder Berg og Bjarne Henning
Nielsen

Aggersborg

Turen går bl.a. til en udgravning og
til landsbyer, bymiljøer og andre
historiske og forhistoriske seværdigheder i Vesthimmerlands Kommune. (Nærmere oplysninger annonceres i lokalaviserne).
Vi håber, at mange vil slutte op om
denne tur. På lokaliteterne fortsætter turen til fods, men det er planlagt således, at man også kan være
med, selvom man ikke er så rask til
bens. Pris for turen inkl. bus og
kaffe/te undervejs: 150 kr. for med-

Foulum Kirke

Tilmelding på tlf. 98 62 35 77 eller
pr. mail til: an@vmus.dk
senest den 21. maj kl. 12.00.
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Arrangementer på
bedding

Generalforsamling
i museumsvillaen mandag
den 6. feb. kl. 19.30

Hold øje med museets hjemmeside,
lokalaviserne og museets elektroniske nyhedsbrev, der udkommer
hver måned. Abonnement på nyhedsbrevet er gratis og sker via
tilmelding på
www.vesthimmerlandsmuseum.dk

Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisorer og
revisorsuppleant
9. Eventuelt

Lokalhistorisk Arkiv

Lokalhistorisk Arkiv findes i kælderen til
1935 bygningen

Museets medarbejdere fortæller om
årets arbejde.

Du er altid velkommen, hvad enten
du vil studere lokalhistorie, stille
spørgsmål eller aflevere materiale.
Vi modtager gerne alle former for
arkivalier, som skøder og andre
papirer, der har tilhørt privatpersoner, firmaer eller foreninger – herunder regnskaber, protokoller og
fotografier.
De behøver ikke at være gamle. Det
bliver de, hvis arkivet får lov til at
gemme dem. Giverne bestemmer
hvilke klausuler, der lægges på materialet.

Museumsforeningen er vært ved et
lettere traktement.
Tilmelding på tlf.: 98 62 35 77 eller
pr. mail mail@vmus.dk
senest den 3. februar kl. 12.00

Åben tirsdage kl. 15.00 ─ 17.00
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delse med bygge- og anlægsarbejder.
Museet har en bred arrangementsflade, der henvender sig til både
børn og voksne. Trykte og digitale
kalendere oplyser om byvandringer,
særudstillinger, omvisninger, foredrag, kirkerundvisninger, udgravninger, værksteds- og børneaktiviteter m.v.
En ny afdeling for museumsundervisning arbejder målrettet med at
åbne museets samlinger og viden
for skoler og børn.
Museet bestyrer de to aktive websites www.voreskulturarv.dk og
www.vesthimmerlandsmuseum.dk
og videreudvikler løbende aktiviteter med digital formidling. Et elektronisk nyhedsbrev informerer månedligt om arrangementer, nye tiltag
og aktuelt på museumsområdet.
Vesthimmerlands Museum har ansvar for den del af udstillingen i Johannes V. Jensen Museet i Farsø,
der rummer genstande fra digterens
arbejdsværelse. Museet råder over
et mobilt kulturarvskontor i form af
en campingvogn, som anvendes til
formidlingsaktiviteter og ved nyere
tids undersøgelser i ansvarsområdet.
Som statsanerkendt museum er
Vesthimmerlands Museum engageret i en lang række museumsfaglige
netværk og samarbejder til gavn for
den fælles kulturarv i Vesthimmerland.

Vesthimmerlands
Vesthimmerlands
Museum
Museum
─fælles kulturarv i Vest- fælles kulturarv i Vesthimhimmerland
merland

Vesthimmerlands Museum, Søndergade 44,
9600 Aars

Vesthimmerlands Museum er et
statsanerkendt, kulturhistorisk museum med ansvar for arkæologi og
nyere tids kulturhistorie i Vesthimmerland. Museet har base i Aars
med administration, udstillinger og
magasiner. Udstillingsbygningen er
formgivet af Per Kirkeby, indviet i
1999 og fremstår som kunstværk og
seværdighed for sig. Udover en
fremragende arkæologisk samling
rummer museet gode samlinger fra
de sidste 300 år af historien, heriblandt en fin beholdning af landligt
tekstil. Museets opgaver er ifølge
museumsloven femfoldige: Indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling.
Vesthimmerlands Kommune er
museets geografiske ansvarsområde, hvori der udføres undersøgelser
i form af historisk, etnologisk indsamling samt arkæologisk sagsbehandling og udgravninger i forbin13

Bestyrelsen

Vesthimmerlands
Museumsforening

Formand:
Hardy Jensen tlf.:

En støtteforening for Vesthimmerlands Museum, der yder årlige tilskud til museets drift. Foreningen
arrangerer foredrag og ekskursioner
m.v., der oplyser om egnens historie fra oldtid til nutid.

98 62 30 64
haj@foodtag.dk

Næstformand og sekretær:
Jan Hansen tlf.:
98 37 87 06
meldgaardhansen@hotmail.com
Kasserer:
Sonja Marcussen tlf.: 98 66 12 57
sonja.k.marcussen@gmail.com

Medlemskabet giver gratis adgang
til museets udstillinger og rabat ved
deltagelse i arrangementer. Medlemmerne holdes orienteret gennem
dette medlemsblad, der udkommer
to gange årligt.
Medlemskontingent
Personligt:
100 kr.
Husstand:
150 kr.
Virksomhed: 400 kr.

Bestyrelsesmedlemmer:
Ulla Østerbye
ulla.oesterbye@gmail.com
Jens Bøckhaus
jensboeckhaus@gmail.com
Gerfried Langer
gerfried.langer@gmail.com

Henvendelse om medlemskab til
kassereren, formanden eller i receptionen på museet. Her kan ligeledes
foretages betaling af kontingent og
nytegning af medlemskab.
Medlemmer, der benytter netbank
eller egen girokonto til indbetaling
af kontingent, kan mod indsendelse
af frankeret svarkuvert til kassereren få tilsendt et medlemskort.
Foreningens kontonummer er 9217
- 0001544411, hvor de fire første
cifre angiver registreringsnr. og de 8
sidste cifre kontonr. hos Sparekassen Himmerland.

Egon Jensen
jensen.hornum@gmail.com

NB. Kontingent bedes betalt senest
1. marts 2012
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Folderen præsenterer en række
kulturhistoriske seværdigheder i
Vesthimmerland. Med kør selvguiden i hånden introduceres steder, som sandsynligvis ikke normalt
ville blive taget i betragtning under
planlægning af en tur rundt i området. Desværre, må man sige, for de
udvalgte steder indeholder kultur
og historier, samt naturoplevelser af
høj karat.

KØR SELV-GUIDE
til steder og historier

I kør selv-guiden er seværdighederne delt op i en nordlig og en sydlig
del, hvilket muliggør planlægning af
eksempelvis en aftentur til et par af
de nordlige steder. Det kan anbefales, at læse lidt om stederne på forhånd for at kende historien bag.
Baggrundsmateriale om nogle af
stederne kan downloades fra museets hjemmeside under punktet ”De
bedste steder”.
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FIRMAMEDLEMSKAB
Vi er meget glade for, at en række lokale virksomheder støtter
museumsforeningen med et firmamedlemskab. Det muliggør
også udgivelsen af dette medlemsblad uden annoncer. Derfor
opfordrer vi til at støtte følgende virksomheder:
AARS AVIS, Himmerlandsgade 150, Aars
VINTORVET
v/ Thomas Skriver, Himmerlandsgade 48, Aars
SADOLIN FARVELAND, Himmerlandsgade 88, Aars
SPAR NORD, Himmerlandsgade 70, Aars
HINRICHSEN APS. GULD - SØLV - URE - OPTIK,
Himmerlandsgade 58, Aars
NCO BYG A/S, Vestvej 5, Aars
DATHOPRINT v/Kasper Dahl, V. Boulevard 11, Aars
EXPERT v/Jesper Nielsen, Himmerlandsgade 57, Aars
SPAREKASSEN HIMMERLAND,
Markedsvej 5-7, Aars
ARKITEKTFIRMAET KROGH MADSEN,
Oustrupvej 28, Aars
TURBOVEX A/S, Industrivej 45, Aars
STUBBERUP ApS, Himmerlandsgade 38, Aars
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