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Håber vi ses!
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Corona-restriktionerne satte sit præg
på generalforsamlingen den 8. maj
Kun 24 medlemmer deltog i Venneforeningens generalforsamling i Den Gamle Stald. Det var langt
færre end ved en normal generalforsamling i Venneforeningen. Det kom ikke som en overraskelse
for bestyrelsen, da næsten alle foreninger under Coronaen, meldte om langt færre deltagere til
f.eks. generalforsamlinger.
Alle fik sprittet af og fik kontrolleret Coronapas ved indgangen. Og alle bar mundbind, så længe
man stod op. Inden generalforsamlingen gik i gang bød foreningen på kaffe, rundstykke med
pålæg og ost, serveret som en platte til hver enkel.
Ellers var der ikke de store overraskelser. Formandens beretning blev godkendt. Årsregnskabet
blev også godkendt uden anmærkninger. Og hele bestyrelsen blev genvalgt. Det samme blev
suppleant Elisabeth Mogensen og bilagskontrollant Per Andersen. Som suppleant for
bilagskontrollanten blev foreningens tidligere formand, Lars Nielsen valgt.
Guldkorn fra formidlingschef Maria Berg Briese
Efter generalforsamlingen og inden frokosten fortalte Maria Berg Briese om tankerne bag den
kommende nye udstilling, der kommer til at hedde Guldkorn. Denne særudstilling, som efter
planen åbner i år, handler om planteforædlingens udvikling i Danmark fra forhistorisk tid op til
nutid og med et langt kig ind i fremtiden. Det er en udstilling, hvor der skrues endnu mere op for
dét, der er Det Grønne Museum.

Skitse af udstillingen Guldkorn, som åbner i 2021. Udstillingen ligger som et lysende område i
midten af udstillingsrummet. Den kulturhistoriske fortælling om planteforædling fra forhistorien til
i dag løber rundt langs væggene.
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Uddrag af formandsberetningen 2021
På generalforsamlingen den 8. maj 2021 fremlagde
formanden, Henning Millard bestyrelsens beretning. Her gengivet i uddrag:
Det er ikke mere end 7 måneder side vi sidst var samlet til generalforsamling her i
Venneforeningen. Det skyldes, at generalforsamlingen i 2020 blev udsat fra marts til september.
Også dette års generalforsamling har vi måttet afholde senere end vedtægterne egentlig
foreskriver.
De mange restriktioner og museets nedlukning har naturligt ført til et historisk lavt
aktivitetsniveau – også her i Venneforeningen. Heldigvis tyder meget på, at vi er på vej tilbage til
lidt mere normale tilstande.
Bestyrelsen har kun holdt et enkelt bestyrelsesmøde, nemlig den 9. december 2020. Ved dette
bestyrelsesmøde deltog også Vibeke Binnerup og Elsebeth Mogensen, som bestyrelsen på forhånd
havde fået til at tiltræde som suppleanter.
I Museumsrådet har Venneforeningen en fast plads. Pt. er undertegnede beskikket af
Kulturministeriet til at sidde i Museumsrådet. Kulturministeriet har i april 2021 beskikket en ny
formand i stedet for Peter Gæmelke. Det blev Carsten Ulrich Larsen, tidligere direktør for
Folketinget og Nationalmuseet, som nu skal være formand de næste 4 år.
Via Skype har der været afholdt møde i Museumsrådet den 9. december.
Nye medlemmer gennem nuværende medlemmer
Da medlemstallet er faldende, har bestyrelsen valgt at starte en ny hvervekampagne op. Det mest
konkrete i hvervekampagnen ind til nu, er en folder som vi nu kan præsentere for jer. Tag den endelig med hjem og vis den til naboer, familie
og venner, som kunne være interesseret i at støtte med et medlemskab
eller være frivillig i et af de mange laug eller grupper på museet.
En stor del af vores medlemmer er medlemmer, fordi de gerne vil støtte
museet igennem deres medlemskontingent. Og en pæn stor gruppe af
medlemmerne er desuden aktive som frivillige i et af museet, mange
laug og grupper.
Vi vil rigtig gerne have flere støttemedlemmer og også gerne flere
frivillige medlemmer.
I hvervefolderen opfordrer vi potentielle nye frivillige til at ”Vær med til
at holde de gamle håndværk i hævd”. Deri ligger også, at vi som
frivillige er med til at formidle de gamle håndværk over for museets
gæster. Og derved give gæsterne en endnu bedre museums-oplevelse.
Heldigvis er der mange frivillige, som nyder, at kunne bidrage med bl.a.
deres faglige viden. Til gengæld får man adgang til et spændende
netværk og nogle gode personlige kontakter.
Beretningen sluttede med at formanden rettede en tak til
bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne for et godt og positivt
samarbejde.
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Vedlagt nyhedsbrevet er et eksemplar
af vores nye folder. Vis den til naboer,
familie og venner, som kunne være
interesseret i at støtte med et medlemskab eller være frivillig i et af de
mange laug eller grupper på museet.

Hvad laver vi i museets Buelaug?
John Balle Jensen, formand for Buelauget, fortæller: Vi forsøger at genskabe og
lave kopier af historiske buer, som er fundet rundt omkring i Nordeuropa.
For 11.000 år var istiden endelig forbi. Mildningen fortsatte, og for 9 – 10.000 år
siden nåede gennemsnitstemperaturen for juli op på 18-20 grader, hvilket er lidt
højere end nu. Klimaet blev mere tørt og kontinentalt. Fyrretræerne fik overtaget over
birketræerne, og hasselen indvandrede. Lidt efter fulgte elm, eg, ask og senere el og lind. Det er
alle disse træsorter som vi også i dag bruger til at lave de klassiske buer af.
Med dyrene var tilpasningsdygtige jægere også genindvandret til det gavmilde landskab. De var
bevæbnet med fladbuer på 150 – 170 cm lavet af elmetræ, som var det bedste og stærkeste
buetræ, der groede i Danmark på det tidspunkt. Buerne var så raffinerede i deres design, at der
allerede på det tidspunkt må have ligget en lang udviklingsproces forud for dem, og det virker
plausibelt at de var lavet af den jæger, der brugte dem på jagt.
De buer som vi laver i Buelauget er lige så effektive nu som de var for 6000 år siden, og vil også
kunne bruges til jagt i dag.

En elmebue bygget efter
principperne fra den Danske
jægerstenalder.

Porto konverteres til museumsstøtte
Må Venneforeningen få din mailadresse? Vi vil rigtig gerne kunne sende bl.a. dette
nyhedsbrev ud som en PDF via mail, sådan at vi kan spare nogle omkostninger til
porte og tryk. Derved kan vi frigøre flere midler til at støtte museet med.

,,

Hvis du er med på at modtage bl.a. dette nyhedsbrev via en mail, skal du sende en
mail til info@dgmuseum.dk med teksten:

Ja tak, send mig gerne mails med
Venneforeningens nyhedsbreve mm.
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Rune, Maria og Bettina fortæller om døde
mink, kubikmeterklodser og pølsemænd
På medlemsaftenen onsdag den 8. september kl. 19 på Det Grønne Museum får du i år mulighed
for at høre 3 meget forskellige fortællinger om museets arbejde. Og få en spritny bog om museet
med hjem.
•

Museumsinspektør Rune Clausen fortæller om museets usædvanligt hurtige
dokumentations-udrykning, da regeringen i efteråret 2020 pga. truende covid-smittte
vedtog at aflive alle danske mink. Og om museets kommende samarbejde med
Kopenhagen Fur om at dokumentere de sidste auktioner.

•

Formidlingschef Maria Berg Briese viser rundt i museets 800 m2 store udstilling
STORT – mennesket og skoven, og fortæller om tankerne og historierne bag.

•

Museumsinspektør Bettina Buhl tager os i anledning af pølsevognens 100-års jubilæum i
2021 med til en pølsesnak i kælderen.

Efter de 3 spændende oplæg samles vi i Lysningen og får serveret en hotdog og en ”Congo-bajer”
(eller en øl eller vand…) – og fejrer sammen udgivelsen af museets spritnye årsskrift.

Museumsinspektør Rune Clausen fortæller bl.a. om, at Maria Svalling fra Det Grønne Museum var ude og
interviewe minkavler Erik Vammen, hvis oplevelser af forløbet indgår som dokumentation i minkprojektet.
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Få årsskriftet 2020/2021 med hjem fra
medlemsaftenen den 8. september
Museets årsskrift er denne gang konverteret til en rigt illustreret bog på 144 sider, der beskriver
opgaver, formidling, samlinger og medarbejdere på det nye Grønne Museum. Bogen er tænkt
som et tilbud til alle, der er nysgerrige på at vide mere om museet efter fusionen, og den kan
bruges både som gave til nye medlemmer og frivillige, så de hurtigt kan få et indblik i museets
arbejde – og til museets øvrige samarbejdspartnere. Og bogen sælges selvfølgelig også i museets
butik.
Vi er selv meget, meget glade for resultatet – og håber meget, at I også vil kunne lide den. Den
ankommer fra trykkeriet bare et par dage inden Venneforeningens medlemsaften - og udleveres
til alle medlemmer, når hotdoggen er spist, og der igen er en (ren) hånd ledig til at bladre.
Medlemmer, der ikke har mulighed for at deltage d. 8. september vil kunne afhente bogen i
museumsbutikken, til julemarkedet ellers kommer bogen i din postkasse i løbet af december.
Årsskriftet dækker denne gang to år, nemlig 2020 og 2021. Bogen udkommer med økonomisk
støtte fra Venneforeningen, hvis formand også har siddet med i redaktionsgruppen og lagt et stort
arbejde i at være tovholder på den grafiske opsætning.
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Nyt fra museet
Det går heldigvis mod lysere tider. Måske ikke rent årstidsmæssigt,
men de værste corona-forhindringer er ved at være overstået.
Mundbind og coronapas er ikke længere et krav til hverken vore
gæster eller til os, der arbejder eller er frivillige på museet. Og mine
medarbejdere, hvoraf mange har været sendt hjem at arbejde i
mange måneder, er nu alle igen tilbage på museet. Og det er herligt!
Anne Bjerrekær, direktør
Selv om meget kunne lade sig gøre digitalt via Skype eller Teams, er
det nu alligevel skønt at tale med kolleger ”i levende live”. Også
mange af vore frivilliggrupper er omsider i fuldt sving – eller kommer
det i hvert fald her i løbet af efteråret. Også dét glæder vi os rigtigt meget over.
Også sommeren har været god ved os. Museet har i skolernes sommerferie haft over 30 % flere
besøgende end i normalåret 2019 – og gæsterne har endda været rigtig glade, kan vi se i den
nationale brugerundersøgelse. Der kommer faktisk stadig en del gæster, og vi håber, at sommeren
fortsætter lidt endnu.
Ellers er vi ved at gøre klar til Havens 25-års jubilæum d. 5. september, hvor vi giver gratis adgang
til vore udeområder og til Madens Hus – og til de festligheder, der kommer til at ske på dagen.
Programmet med rundvisninger, bodholdere, smagsprøver og meget andet er endnu ikke helt på
plads – men mød gerne op og vær med til at fejre Haven og indsatsen med at formidle og bevare
den levende kulturarv. Og se lidt senere det fulde program på www.detgrønnemuseum.dk. Indtil
da kan du slå et smut omkring haven og se en fin plancheudstilling om de kultiverede planters
vilde familie.
Glæd dig også allerede til åbning af museets nye udstilling ”Guldkorn – om avlsarbejde”, der åbner
d. 1. oktober. I den fortæller vi om det kæmpearbejde, der er gjort gennem tiden for at avle sig
frem til bedre korn- og plantesorter. Til højere udbytte og til mere modstandsdygtighed over for
sygdomme. I udstillingen kan man også møde ”levende” eksperter i fuld figur og høre deres
forskellige bud på fremtidens avlsarbejde i en klimatruet verden. Og ikke mindst: man kan selv
føle, mærke og eksperimentere. Så jeg håber, at vi ser rigtigt mange af jer inden så længe!

Specialtilbud torsdag d. 7. okt. kl. 19-20
- kun for medlemmer af museets Venneforening (tilmelding påkrævet)
Denne aften kan du komme en tur igennem den nye udstilling sammen med museets
formidlingschef Maria Berg Briese og høre hende fortælle om vores tanker bag. Og om
det fine samarbejde med Nordic Seed og Pajbjerg Fonden, der har været hovedsponsor
på udstillingen.
Der kan max. rundvises for en gruppe på 25 i udstillingen, det er derfor nødvendigt, at
du tilmelder dig på mail: info@dgmuseum.dk eller på tlf. 8648 3444 senest d. 4. oktober.
Ved stor efterspørgsel gentages turen kl. 20-21.
Rundvisningen er gratis for Venneforeningens medlemmer!
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Det Grønne Museums aktivitetsplan
Museets aktivitetsprogram bliver løbende justeret.
Herunder er medtaget udvalgte aktiviteter, men følg med på
www.detgrønnemuseum.dk, som altid er opdateret
Efterår – Rigtig mange madskoler starter op i Madens Hus (kræver særskilt tilmelding)
5 historiske temafrokoster starter op i museets have og i Den Gamle Stald (kræver særskilt
tilmelding)
Formidleren fortæller – alle hverdage kl. 13 (uden for skolernes ferier) byder en af museets
formidlere på en 20 minutters fortælling om et emne eller en genstand, som optager dem lige nu.
Levende lørdag – Den første lørdag i måneden holder vi levende lørdag med formidlere og
frivillige i udstillinger og værksteder. De fortæller, arbejder med gamle håndværk og byder på
smagsprøver.
29. aug. Vædderlamskåring
5. sep. Museets 6000 m2 store historiske køkkenhave fylder 25 år.
Mange aktiviteter – jubilæumstale og plantning af valnøddetræ ved
borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune
25. sep. Hubertusjagt i samarbejde med Jydsk Jagtrideklub
1. okt. Guldkorn – historien om planteforædling (ny udstilling)
16.-24. okt. Efterårsferie: Buejagt
16.-17. okt. Æbleweekend - i samarbejde med DR
7. nov. DM i Vildtmad i samarbejde med Vildt Gastronomi
27- 28. nov. Julemarked
27. nov.-30. dec. Jul på landet (mindre særudstilling)
4.-5. dec. Juleaktiviteter for alle
11.-12. dec. Juleaktiviteter for alle
18.-19. dec. Juleaktiviteter for alle

Det Grønne Museums Venneforening
Randersvej 4, 8963 Auning
Telefon 86 48 34 44. Mail: info@dgmuseum.dk

Foreningens bestyrelsesformand kan træffes på
mobil 4194 4081 eller mail: henningmillard@gmail.com
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