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Kære medlemmer af museumsforeningen
Som lovet på museets og arkivets generalforsamling i marts vil vi forsøge os med en
nyskabelse for at skabe bedre kontakt til vores pænt store medlemsskare. Vi håber med
dette nyhedsbrev, der er planlagt til at udkomme tre gange om året, at kunne give et mere
fyldestgørende indtryk af de aktiviteter, vi har i gang på museum og arkiv.
Vi har på samme måde som resten af samfundet mærket til følgerne af corona-pandemien.
Det har i længere perioder i de sidste par år haft indflydelse på adgangen til faciliteterne,
både for publikum, bestyrelse og det tocifrede antal frivillige, der er knyttet til museum og
arkiv.
Nu håber vi at være tilbage i de vante rutiner – og lidt nye – og kan tage fat på nogle af de
mange planer og ideer, vi har arbejdet med. Besøger man museet, vil man bemærke, at
forhallen er blevet frisket op med maling og nye plancher og vi håber snart at komme
videre i andre af museets områder – både med udstillinger og samlingslokaler.
Der er også undervejs blevet omorganiseret og ryddet op i administrationen, hvor den
daglige leder Anders Myrtue og de faste frivillige har deres arbejdspladser. Alt sammen er
blevet udført med frivillige kræfter, som museet er stor tak skyldig for deres store indsats.
Der er også igangsat et registreringsarbejde af arkivalier og genstandsregistrering er på vej.
Der kommer ifølge planerne snart et moderne it-system, der vil blive en uundværlig hjælp i
det arbejde og som vil koble de nordfynske museer og arkiver bedre sammen.
Hvad skal vi så videre med
Der blev på generalforsamlingen 10. marts gennemført valg til bestyrelserne for museet og
arkivet.
Bestyrelsen for Nordfyns Museum ser herefter således ud: Leo Jensen, formand, Jens Ole
Bentzen, næstformand, Eric Vesterlund, kasserer, Elise Geertsma, Bjarne Maar, Villy Høj
og Hellan Høyer. Thorkild Laursen er suppleant og deltager i møderne. Anders Myrtue er
sekretær for bestyrelsen.
Bestyrelsen for Bogense Lokalhistoriske Arkiv består af tre: Jens Ole Bentzen, formand,
Jens Erik Holm Pedersen, næstformand og Leo Jensen. Eric Vesterlund fungerer også som
kasserer for arkivet.
Leo Jensen repræsenterer Nordfyns Museum og Jens Ole Bentzen er Bogense
Lokalhistoriske Arkivs repræsentant i paraplyorganisationen Nordfynske Arkiver og
Museer (NOAM), der har samtlige museer og arkiver – tre museer og fire arkiver – i
Nordfyns Kommune som medlemmer.

Bestyrelsen har lagt grundarbejdet til en masterplan for museum og arkiv. Den omfatter
både de bygningsmæssige rammer – især vedligehold af den kommunalt ejede bygning,
der bærer præg af at være et 140 år gammelt hus – og indholdet, dvs. udstillingerne og
samlingerne. Bestyrelsen har drøftet både behovet på kort sigt og opstillet vores ønskeliste
på lidt længere sigt.

En del af dette vil vi afsløre mere af i de kommende nyhedsbreve, når det hele er blevet
mere konkret. Museet og arkivet vil denne sommer sammen med Otterup Museum, der er i
gang med en lignende proces, forelægge politikerne og embedsværket vores ideer til en
nødvendig opdatering af museet og de rammer, museets store samling bliver præsenteret i.
I den forbindelse håber vi naturligvis på at blive tilgodeset med ekstra økonomiske midler,
så vi så hurtigt som muligt kan byde på forbedrede faciliteter for publikum og alle dem, der
har deres faste gang på museet.
Vi har ligeledes drøftet muligheden for at udvikle museets rammer til en slags kulturhus,
hvor vi kan tilbyde byens borgere og gæster forskellige former for kulturelle
arrangementer, der passer til den pladsmæssige kapacitet og ind i rammerne for museets
formål og arbejde.
Museet og arkivet vil fortsætte den gode tradition med en Bogense Årbog og den seneste,
Bogense Årbog 2021, udkom før jul. Der er sat gang i produktionen af artikler til årbogen
for 2022 og vi har i den forbindelse en bøn til medlemmerne og andre.
Redaktionsgruppen vedrørende årbogen har drøftet muligheden af at lave en artikel om
den tradition, der var med de årlige byfester i Bogense om sommeren. Mange husker
sikkert byens herrer med McCloud overskæg i 70’erne, når der var optræk til byfest. Ligger
nogen inde med billeder og gode historier fra dengang – og før og efter – hører vi meget
gerne fra jer. Vi skal nok skrive og organisere, men lad os endelig høre og se, hvad der
ligger af minder fra dengang. Brug venligst nedenstående kontaktoplysninger.
Vi glæder os til at komme videre med de mange tanker og til at delagtiggøre vores
medlemmer i det.

Med venlig hilsen
på vegne af Nordfyns Museum og Bogense Lokalhistoriske Arkiv
Anders Myrtue, Jens Ole Bentzen og Leo Jensen
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