
Viden og 
wienerbrød

TORSDAGSCAFÉ PÅ LEMVIG MUSEUM

lemvigmuseum.dk

Lemvig Museum rummer masser af gode historier. I skuffer, skabe og på hylder 
findes et væld af genstande og viden, som museet siden 1931 har indsamlet 
fra Lemvigegnen. Det er din, min og vores fælles historie, som museet er sat i 
verden for at passe på. Men vi vil så gerne dele den med dig! Derfor inviterer 
vi til ”Viden og wienerbrød”. Der er kaffe på kanden og basser på tallerknerne, 
mens en af museets ansatte fortæller gode historier fra vores egn – og dem er 
der mange af!     
Torsdagscaféen er for dig, der godt kan lide en god fortælling i hyggeligt sam-
vær. Så tag en god ven eller veninde under armen og kom med på en tur tilbage 
i vores fælles fortid. 
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Vesterhavsbad og fine gæster fra nær og fjern
Den 13. januar 
I starten af 1900-tallet var tidens trend at tage ud vestpå og blive renset i krop og 
sjæl af Vesterhavets salte bølger. På Lemvigegnen fandtes to badehoteller, som mu-
seumsinspektør Inger Bjørn Knudsen vil fortælle om. 

Oversvømmelser i Lemvig
Den 10. februar
Hvert år sine oversvømmelser - sådan har det oftest været i Lemvig, og det var til 
stort besvær, men også med til at gøre byen kendt. Lars Mathiesen fortæller og viser 
billeder om oversvømmelserne og deres konsekvenser.

Et kig bag pigtråden i Romlejren
Den 10. marts
Margot Scharffenberg var 12 år i 1945, da hun med sin familie var på flugt 
og havnede her på vores egn. Gennem billeder og genstande vil Inger Bjørn 
Knudsen fortælle om den tyske flygtningelejr, som lå ved Rom Flyveplads 
fra 1945-48.     

Sølv fra gemmerne
Den 31. marts
En sølvpokal med en særlig historie, en potageske med 
mestermærke og en spiseske med ciseleringer på laffet. 
Museumsleder Mette Lund Andersen viser eksempler 
fra museets sølvsamling og fortæller om sølv- og 
guldsmede i Lemvig.


