Lemvig Museum - Årsberetning 2020
Hovedaktiviteter:
Nyt Lemvig Museum
I 2020 har bestyrelse og medarbejdere arbejdet videre med planerne om et nyt Lemvig Museum i
samarbejde med Lemvig Kommune. Arbejdet har i nogen grad været begrænset af restriktionerne
omkring covid-19, således at den del møder er blevet aflyst, og en del er blevet afholdt virtuelt. Et
vigtigt skridt på vejen har været formuleringen af en ny strategi for museet. Der har været afholdt to
strategiseminarer under ledelse af konsulent Lene Bak fra Pluss Leadership. Samtidig har der været
løbende dialog med Lemvig Kommune om placering af et nyt museum.
Strategien er færdiggjort primo 2021 og udstikker retningen for museets arbejde frem til 2025.
Visionen er, at Lemvig Museum skal være mødested i byen og skabe forbindelser mellem fortid og
nutid såvel som mellem gæsterne på museet, borgere og turister. Museet vil arbejde med en
kernefortælling omkring vestjyske mennesker i den vestjyske natur. Den nye strategi består af 4
indsatsområder: fortællinger, synlighed, samarbejde og nye bygninger, som hver især skal bidrage til
at opfylde visionen. Særlig centralt står ønsket om nye fysiske faciliteter til museet. Den færdige
strategi præsenteres for Lemvig Kommune i begyndelsen af 2021.
Covid 19 situationen
Grundet Covid 19 var museet lukket for publikum fra den 12. marts til 6. juni 2020 og igen fra den 14.
december og året ud. I samme perioder var der ingen arrangementer, foredrag og lign.
indtægtsgivende aktiviteter, som kunne gennemføres. I den øvrige del af året er der afviklet enkelte
arrangementer, men uden den sædvanlige tilslutning fra publikum. Desuden har der næsten ikke været
efterspørgsel efter de formidlingsydelser, som museet plejer at tjene penge på. Da lukkeperioderne har
ligget i museets ydersæsoner, har nedgangen i almindelige betalende gæster ikke været markant. Til
gengæld har vi haft væsentligt færre skoleklasser og grupper på museet i de perioder end sædvanligt.
Både Lemvig Museum og Jens Søndergaards Museum havde besøgstal i juli måned, der lå langt over
et normalt år, mens både sensommeren og efteråret har været under normalt niveau, så det samlede
besøgstal er noget lavere end sidste år.
Fokus på børnefamilier som målgruppe
Som led i museets nye strategi om at være et attraktivt tilbud til børnefamilier, er de permanente
udstillinger på museet blevet suppleret med en række børnestationer, hvor børn kan lege sig til viden
og oplevelser. Der er bl.a. indrettet en hattebutik a la Hedvig Wahlstrøms i Ågade, en
udgravningskasse med arkæologiske fund, et kæmpepuslespil over Lemvig by og et
tegneserieværksted med inspiration fra Gantriis. Der er desuden skaffet penge til et
tegnefilmsværksted for børn, som åbner i sommeren 2021. Det er planen, at børnesporet skal udvikles
yderligere i de kommende år.
Forskningsprojekt om etnobotanik
Lemvig Museum deltager sammen med 4 andre museer fra Limfjordsmuseernes Samvirke i et
forskningsprojekt, som dels har til formål at gøre planter mere synlige i kulturhistorien og på
museerne og dels skal opkvalificere museumsinspektørernes forskningskompetencer. Lemvig
Museum har befolkningens brug af Klosterheden som sit forskningsfelt. Projektet løber over 4 år fra
2019-2023. Se mere under forskning.

Samarbejder:
Lemvig Kommune:
Museet holder halvårlige møder med kommunens planchef om planarbejdet.
Museet har gennemgået tilsendte lokalplanforslag og planforslag fra Lemvig Kommune.
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Museet har foreslået navn til en ny plads i byen: Fynboes Plads (Gl. Sønderbjerg/Bakkevej) Forslaget
blev godkendt af Teknik og Miljøudvalget.
Museet har rådgivet kommunen ift. bevaring af Tuskjær Redningsstation og ift. spor af
besættelsestiden i Lemvig Lystanlæg. Museet har desuden hjulpet med faktatjek og tilretning af
tekster til plancher vedr. Thyborøns historie.
Derudover har museet bidraget med fremskaffelse af historiske data til kommunens medarbejdere:
Tekst og fotos til ny skiltning om Claudis villa og det gamle rådhus i forbindelse med
byfornyelsesprojekt.
Lydfortællinger om byens historie til kommunens nye ’lydtoilet’ i Østergade.
Museet har også i samarbejde med Lemvig Kommune og Naturstyrelsen udarbejdet skilte ang.
Romlejren for tyske flygtninge placeret ved P-Pladser på Stalhøjevej og Ravnsbækvej.
Limfjordsmuseernes Samvirke:
Museet har deltaget aktivt i arbejdet i samvirket hen over året. Museets leder har fungeret som
sekretær og kasserer for samvirket. Der har ikke været afholdt bestyrelsesmøder i samvirket i 2020,
men museets leder og inspektør har deltaget i ledermøder og faglige møder.
Klimatoriet
Museet har bidraget med tekst og fotos om oversvømmelser i Lemvig til skilte, som Klimatoriet har
produceret til Lemvig Havn.
Geopark Vestjylland
Museet samarbejder med Geopark Vestjylland. Lemvig Museum er blevet et ”Geoparkhjørne”, dvs. et
besøgssted i Geoparken, som introducerer til områdets landskab og seværdigheder. I 2020 er opsat
infoskærm i museets ankomstområde, så gæster via skærmen kan orientere sig både i museets tilbud
og geoparkens aktiviteter og gå på opdagelse i kulturlandskabet og områdets geologi. Skærmen gøres
færdig i 2021.
Kulturnat i Lemvig
Inger Bjørn Knudsen er med i planlægningsgruppen for Kulturnat Lemvig sammen med
repræsentanter fra Lemvig Bibliotek og Lemvig Kommunes kulturkonsulent m.fl.
Desværre blev kulturnatten aflyst pga. covid-19. I stedet blev der produceret videoer som reklame for
Kulturnat på Facebook, hvilket Lemvig Museum også bidrog til.
Lemvig Bibliotek og Bo i Lemvig
Historisk cafe for ældre ensomme i Lemvig Vest. Samarbejde med bibliotek og boligforening om et
program der omfatter kulturhistoriske foredrag, byvandringer, fælles læsning m.v. Projektet er støttet
af Kultursamarbejdets pulje til kultur og sundhed. Biblioteket er tovholder.
Bovbjerg Fyr
Inger Bjørn Knudsen sidder i Bovbjerg Fyrs fondsbestyrelse.
Folkeuniversitet i Lemvig:
Museumsformidler Lars Mathiesen deltager som museets repræsentant i Folkeuniversitets
lokalkomite. Der har været afholdt 3 foredrag på museet, se formidling.
Midtjyske museers udviklingsråd (MMU):
Mette Lund Andersen er medlem af og kasserer for MMUs bestyrelse og har deltaget i en række
møder i årets løb. MLA har desuden deltaget i museumsledermøder i Region Midtjylland.
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Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt:
Inger Bjørn Knudsen er suppleant i Kultursamarbejdets bestyrelse.
Destination Nordvestkysten
Museet har deltaget i en række møder og kurser som den nye turistdestination har afholdt.
Netværk om tyske flygtninge
Inger Bjørn Knudsen er medlem af et fagligt netværk bestående af museumsinspektører fra hele
landet. Der har været flere møder i løbet af året, og det ene var i Lemvig, hvor vi var ude og se hvor
Romlejren lå.
Studiekreds om Thøger Larsen
Lars Mathiesen deltager i en studiekreds om Thøger Larsen i samarbejde med Lemvig Kirke, Lemvig
Gymnasium. Den skal forberede en åben studiekreds i 2022 samt forberede markeringen af 150 året
for digterens fødsel i 2025.
Samarbejde med Viborg Stifts Skoletjeneste, Bovbjerg Fyr mm.
Udvikling af undervisningsforløb og undervisningsmaterialet Troen på havet nu og da.

Samlinger
Revisionskontoret Beierholm har gennemført samlingsrevision uden bemærkninger.

Udlån
Der har ikke været udlån til andre museer i 2020.

Indsamling
Gaver:
Løbesko, som er slidt op på løbeture i Klosterheden – indsamlet i forbindelse med forskningsprojektet
om etnobotanik.
Kaffestel fra Alexander Nevskij, som har tilhørt givers morfar, der boede på Harboøre.
Samling af breve fra redningsvæsnets bestyrer C.P. Claudi til sognefoged Søren Thøgersen,
Vesteragger og til Stationsopsynsmand Abildtrup, Aggerkanal. 1852-1872.
Akvarel af købmand Hans Smith: Lemvig By o. 1825. Gave fra Lemvig Kommune.
Erhvervelser:
Maleri af Wenzel Thornøe: Fiskerkoner på Harboøre. Købt på auktion hos Bruun-Rasmussen, som led
i forskningsprojektet om livet på/migrationer fra Agger Tange.

Registrering
Museet har ansat en timelønnet registrator, som bl.a. har udarbejdet en vejledning i registrering i
SARA på Lemvig Museum.

Undersøgelser
Kommandocentral fra den kolde krig.
Museet har i efteråret haft en praktikant fra Aalborg Universitet tilknyttet i 3 måneder, som har lavet
en dokumentation af den kommunale kommandocentral fra den kolde krig, beliggende under
Christinelystskolen i Lemvig. Resultatet af arbejdet er en detaljeret rapport med interviews og
fotodokumentation af bunkeren. Materialet skal bruges til museets videre arbejde med formidling af
stedet og undervisningsbrug.
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Forskning
Etnobotanik
Lemvig Museum deltager i et forskningsprojekt om etnobotanik i det nordvestjyske område.
Forskningsprojektet er finansieret af Veluxfondens forskningspulje og er et samarbejde mellem
forskere fra Københavns Universitet, Aalborg Universitet samt 5 museer i Limfjordsmuseernes
Samvirke: Thy, Vesthimmerland, Struer, Holstebro og Lemvig. Lemvig Museums delprojekt
undersøger, hvordan den lokale befolkning brugt Klosterheden til forskellige tider og hvilke steder og
planter i skoven, de oplever som betydningsfulde. I 2020 har Inger Bjørn Knudsen og Mette Lund
Andersen indsamlet materiale til projektet via interviews, spørgeskemaer, postkort mv. Begge
inspektører har deltaget i de faglige seminarer og workshops, som projektet har arrangeret.
Agger Tange projekt
Lemvig Museum har i 2020 i samarbejde med Limfjordsmuseet og Museum Thy opnået støtte fra
Kulturministeriets Forskningsudvalg på 576.000,00 kr. til forskningsprojektet ”Migrationer fra Agger
Tange, 1825-1925”. Projektet skal forgå i perioden 01-08-2020 til 01-08-2023.

Konservering
Konserveringscentret i Vejle:
Kørekappe på gine (1990X0005) afrenset for skimmel.
Konserveringscenteret har lavet kopier af foto til Lemvigudstillingen af Whistklubben (0125F0383)
og foto af Cykelforeningen Ringen (1986F0015).
Kunstkonserveringen
Anders Tuborg, Niels Bjerre tegner ved Bovbjerg Fyr (LM 194)
Niels Bjerre, Nørrelund
Ukendt, Vor Fader
Niels Bjerre og Eigil Petersen, Hjem fra Brugsen.

Bevaringsarbejde
Andagtshus på Normarkvej
MLA har deltaget i en arbejdsgruppe sammen med Harboøre Lokalarkiv og Harboøre Kirke omkring
bevaring af det lille indremissionske bedehus på Normarkvej i Harboøre. Huset er udpeget som
kulturmiljø. Gruppen har i 2020 fået en bevilling fra RealDania på kr. 300.000 til restaurering af
andagtshuset.
Gravminderegistrering:
Gravminderegistrering på Nees Kirkegård er afsluttet.
Museet har løbende rådgivet om bevaringsværdige gravsten på Lemvig Kirkegård og der er foretaget
en revision af den eksisterende liste over bevaringsværdige gravminder.
Fabjerg Menighedsråd – rådgivning ift. bevaring af gravsten.

Formidling
Besøgstal
Besøgstallet på Lemvig Museum har været 2859, heraf 811 i grupper. Hertil kommer et anslået antal
besøgende på 2.000 Minimuseet på Bovbjerg. Derudover har ca. 30.000 besøgt Alexander Nevskij
udstillingen på Kystcentret.
Besøgstallet på Jens Søndergaards Museum har været 4617, heraf 425 i grupper.
Flyvholm Redningsstation: 3.000 besøg (delvist skønnet på baggrund af dørtæller)
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Udstilling
Særudstillinger
Din skov – min skov
Særudstilling med baggrund i forskningsprojektet om etnobotanik i Klosterheden. Udstillingen viser
resultaterne af forskningsprojektet og udvikler sig løbende, efterhånden som der kommer mere
materiale ind i projektet. Udstillingen har et brugerinddragende element, hvor publikum bliver
opfordret til at bidrage med deres oplevelser i/erfaringer fra Klosterheden.
Pop-up udstilling om gågadejubilæet
I forbindelse med 50 årsdagen for Vester Gågades indvielse d. 10 august lavede museet en udstilling i
en af de lukkede butikker på Kirketorvet. Udstilling og jubilæumsarrangement blev arrangeret i
samarbejde med Lemvig Handel.
Permanente udstillinger
Børnestationer
Der er etableret en række aktivitetsstationer for børn i tilknytning til de permanente udstillinger.
Nyophængning af Niels Bjerre udstillingen
Efter den store særudstilling Trækfuglevej blev udstillingen om Niels Bjerre reetableret. Vi benyttede
chancen for at skabe en ny udstilling, der koblede Bjerres malerier til samtiden og en række af
museets genstande.

Anden formidling
Forespørgsler
Museet har besvaret en lang række forespørgsler fra forskere, journalister og private, eksempelvis om:
Forretningen Toft-Nielsen og Matthesen i Vestergade
Bryggerier i Lemvig
Ishuse og isværker i Lemvig og om import af norsk is.
Bunker ved Rom flyveplads.
Læge Rasch fra Thyborøn, som blev skudt under besættelsen.
Gågaden i Lemvigs 50års jubilæum.
Hornvareproduktion og Hornvarefabrikken.
Hjælp til bestemmelse af malerier (Jens Søndergaard og Niels Bjerre)
Desuden har museet sendt en lang række fotos og oplysninger til både forskere og private.
Hjemmeside 2020
Besøgstallet på lemvigmuseum.dk var 114.944
Besøgstallet på jenssoendergaard.dk var 32.084
Besøgstallet på planetstien.dk var 20.471
Besøgstallet på jernkysten.dk var 45.948
Kulturaftaleprojektet Jernkysten
Projekt omkring digital formidling af historien om strandinger og redningsvæsen. I forsommeren 2020
havde vi som en del af projektets fokus på markedsføring lavet en aftale med et
markedsføringsbureau. Herigennem oprettedes en Business Manager profil til annoncering på
Facebook. Annonceringen løb hen over højsæsonen og gav gode resultater, f.eks. i form af besøg på
hjemmesiden Jernkysten.dk. I efteråret 2020 afsluttedes samarbejdet med et introkursus i Facebook
Business Manager.
Som en del af projektet blev der i løbet af vinteren 2019 opsat 3 udendørs lydfortællinger (kinetiske
skibrat) i Lemvig Kommune. Herunder følger antal af aktiveringer:
Ved Lemvig Musikskole: (okt. 2019 – feb. 2021): 15379
Ved Flyvholm Redningsstation: (okt. 2019 – feb. 2021): 10136
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Ved Bovbjerg Fyr: (nov. 2019- feb. 2021): Aflæsning ikke mulig.
Facebook
Lemvig Museum bruger Facebook som en naturlig del af dets markedsføring.
Pr. 31.dec. 2020 havde Lemvig Museum 1490 følgere.
Antallet af facebookbrugere, som ser museets opslag, varierer fra nogle få hundrede til ca. 8.000.
Under corona-nedlukningen i foråret 2020 valgte museet at geare lidt op og lavede opslag med forslag
til udflugter på egnen. Det blev taget vel imod og mange ’likede’ disse.

Foredrag og aktiviteter
Uge 7: Byvandring i Lidenlund (mandag)
Vinterferieaktiviteter for børn: hornskemagerværksted (tirsdag til fredag)
Sommerferieaktiviteter for børn: Tirsdage og torsdage i juli måned kunne børn fra 0. – 4. klasse
komme og lege i de nye børneaktivitetsstationer under vejledning af museets formidler.
Onsdage i juli: Offentlige byvandringer i Lidenlund.
Efterårsferien:
Alle hverdage: Fortælling og aktiviteter for børn og for de voksne samt rundvisning i udstillingen
Niels Bjerre og hans samtid.
Kunsthappening på Jens Søndergaards Museum
Under corona-nedukning i foråret 2020 samarbejdede Jens Søndergaards Museum med kunstneren
Marie Hauge Jensen. Som en reaktion på situationen omkring corona søgte hun væk fra storbyen og
fik lov til at ”gå i eksil” på museet. De resulterede i malede Søndergaard motiver på lokale hønseæg
og fire live-udsendelser fra museet på Facebook. Eventen blev omtalt i flere lokale medier.
Vandrekoncert på Jens Søndergaards Museum
I samarbejde med Bovbjerg Fyr arrangerede museet en vandrekoncert med gruppen Klezmerduo.
Koncerten fik tilskud af Sol og Strand på 10.000 kr. Koncerten startede udenfor ved Jens
Søndergaards Museum (pga. forsamlingsrestriktioner indendørs) og sluttede af på Bovbjerg Fyr,
ligeledes udendørs.
Foredrag
I løbet af 2020 har Lemvig Museum afholdt 3 foredrag i samarbejde med Lemvig Folkeuniversitet.
Flere var planlagt, men måtte aflyses på grund af Corona:
25.02: Stormflod - Gennembruddet af Agger Tange. Ved Bo Poulsen, professor i historie, Aalborg
Universitet. 80 deltagere.
21.10: ”En søgegrøft gennem landskabet - de seneste års arkæologi i Lemvig Kommune”. Ved Lotte
Bach Christensen, museumsinspektør ved Holstebro Museum. Flyttet til Lemvig Gymnasium på
grund af coronarestriktioner. 25 deltagere
28.10: ” Ta´ med metaldetektiven på arbejde” ved Peder Laursen, formand for Thy/Mors
Detektorforening. Flyttet til Lemvig Gymnasium på grund af coronarestriktioner. 25 deltagere.
Foredrag/omvisninger ud af huset
MLA:
11.3: Bustur rundt i kommunen. Lemvig Kommunes personaleforening.44 deltagere
12.9: Indvielse af vandkunsten Iris på Torvet. Fortællinger om Thøger Larsen og Torvevandring. Ca.
100 deltagere.
IBK:
1.7: Offentlig omvisning om Rom Flygtningelejr og flyvepladsen. 11 deltagere
11.8: Eftermiddagsvandring i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. 10 deltagere
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28.9: Oplæg til CfK sommerseminar ang. artikelskrivning til tidsskrifter.

Undervisning
Lars Mathiesen har stået for en række skolebesøg på Lemvig Museum og Jens Søndergaards Museum.
De er enten rekvireret fra skoleklasser, der arbejder med et bestemt lokalt kulturhistorisk emne, eller
er den del at et større annonceret forløb, hvor flere skoleklasser typisk deltager.
I 2020 har følgende skoler og børnehaver benyttet museets skoletjeneste:

Skole:

Klassetrin:

Emne

Christinelystskolen

7. kl.
4. kl 1
4. kl. 2
Specialklasse
Første kl.
6. kl.
6. kl.
7. kl.
7. kl.
8. kl.
8. kl.
0. – 2. kl.
6. kl.
Special kl.
Special kl.
3. – 6. kl.
4. kl.
3. kl
4. Kl.
0. kl.
1. kl.
5. kl.
5. – 6. kl
5. kl.
5. kl.
0. kl.
3. kl.
6. – 7. kl.
3. kl.
1. kl.
Førskolehold
Førskolehold
Hold med studerende
Førskolehold
Førskolehold
60 elever

Troen på Havet JSM
Jyttes jul
Jyttes jul
Hornskeens historie
Skolen i gl. dage
Lemvigs historie
Jernkystens helte
Jens Søndergaard
Troen på havet
Jens Søndergaard
Troen på havet
Skolen i gl. dage
Skolen i gl. dage
Skolen i gl. dage
Mørkningsfortælling
Lemvigs historie
Strandinger og redningsvæsen
Lemvigs historie
Skolen i gl. dage
Livet i gl. dage
Livet i gl. dage
I Gantriis fodspor
Skolen i gamle dage
I Gantriis fodspor
Mørkningsfortælling
Jyttes jul
Månen og solsystemet
Lemvigs historie
Mørkningsfortælling
Jyttes jul
Børn i gamle dage
Børn i gamle dage
Rundvisning
Børn i gamle dage
Børn i gamle dage
Astronomi

Nørre Nissum skole
Harboøre Skole

Thyborøn Skole
Lemtorpskolen

Klinkby Skole
Ramme Skole
Tangsø Skole
Fabjerg Udefriskole

Sankt Georgsgården
Børnegården
Menighedsbørnehaven
Harboøre Børnecenter
Bøvling Børnehave
Kongensgaard Efterskole

Publikationer
Mette Lund Andersen og Inger Bjørn Knudsen: 25 fortællinger fra Lemvig Museum. ISBN: 978-8789675-27-5
Inger Bjørn Knudsen og Line Vestergaard Knudsen: “This is where we do it!”. Materiality, family,
and musealization in second homes. I: Nordisk Museologi, Vol 29 No 2 (2020).
7

PR og medievirksomhed
Lars Mathiesen: Saa langt vort Sprog kan klinge. Kronik om Thøger Larsen og den spanske syge blev
bragt i Aarhus Stiftstidende, Skive Folkeblad, Holstebro/Struer/Lemvig Dagblad/folkeblad,
Arbejderen, samt på Sangens Hus og Genforening2020’s hjemmesider. Maj 2020.
Mette Lund Andersen: Om kulturen i turismesamarbejdet, læserbrev i Lemvig Folkeblad maj 2020
Inger Bjørn Knudsen: Små videofilm til DR’s tema om besættelsen og befrielsen på
dr.dk/historie/webfeature/museumsguide. Maj 2020.
Mette Lund Andersen: Om Vesterhav Nord vindmøllepark. Høringssvar til Energistyrelsen og
læserbrev i Lemvig Folkeblad, juni 2020
Mette Lund Andersen: Klummer i Lemvig Lokalavis: Uge 6: Om Genforeningen. Uge16: Om Møborg
Sandgrav, Uge 26: Om museumsbesøg og coronakrise. Uge 36: Om planter og bær (etnobotanik), uge
46: Om personlige og museale samlinger.
Inger Bjørn Knudsen: Om forskningsprojektet Agger Tange i forbindelse med fondstilskud. Indslag i
P4 Midt&Vest, juni 2020.
Inger Bjørn Knudsen: Om Jens Søndergaard og Vesterhavet. Interview i P2 Koncerten, august 2020.
November 2020: Artikel i Folkebladet om museets praktikant og hendes arbejde med
kommandocentralen under Christinelystskolen.
November 2020: Indslag i TV-MV om museets arbejde med kommandocentralen under
Christinelystskolen.
Lars Mathiesen har været kulturvejleder på P1 og har flere gange hen over året fortalt om museets
aktiviteter og andre kulturarrangementer på Lemvigegnen.
Desuden en række artikler om aktiviteter på museet i Lemvig Folkeblad og Lokalavisen, bl.a. om
Etnobotanikprojektet, coronatiden på museet, kommende kvalitetsvurdering, bevilling fra fonde til
animationsværksted.

Kiosk- og cafeteriavirksomhed
Bygninger og udendørsarealer
Lemvig Museum:
Vinduer er blevet beklædt med solfilm
Efeu på muren ud mod museumshaven er blevet fjernet, og bedene er omlagt.
Jens Søndergaards Museum
Vinduer har fået solfilm

Museets organisation og administration
Bestyrelse
Jens Pedersen (formand)
Poul Ravnsbæk (næstformand)
Gitte Winther Jeppesen (udpeget af Lemvig Kommune)
Kurt Lyhne
Kristian Tikjøb
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Carlo Sørensen
Margrethe Bohnsen
Karen Seirøe Barfod (valgt på generalforsamlingen 2020, afløste Daniel Eiler)
Jens Kaasgaard (valgt på generalforsamlingen 2020, afløste Kirsten Eldon)
På generalforsamlingen i 2020 blev det med en ændring i vedtægterne besluttet at nedlægge
kassererposten i bestyrelsen.

Foreninger
Museumsforeningen har i 2020 haft 286 personer som medlemmer og 17 erhvervsmedlemmer.
Kontingentet har været på kr. 200 for par og kr.150 for enkeltpersoner. Erhvervsmedlemmer betaler
500,- for små firmaer og 1.000,- for store.
Medlemmerne har modtaget bogen ”25 fortællinger fra Lemvig Museum” som julehilsen.

Museets økonomi:
Fondstilskud:
Nordeafonden, tilskud til animationsværksted for børn (afvikles i 2021) kr. 55.000,Veluxfonden (gennem Limfjordsmuseernes Samvirke), Etnobotanik Kr. 150.000,-

***************
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