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Lemvig Museum - Årsberetning 2021 

Hovedaktiviteter:  
Nyt Lemvig Museum 

I 2021 har bestyrelse og medarbejdere arbejdet videre med planerne om et nyt Lemvig Museum i 

samarbejde med Lemvig Kommune. Der er udarbejdet en ny strategi, som 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. Centralt står ønsket om bedre fysiske faciliteter til museet.  

Et byggeudvalg under bestyrelsen har arbejdet videre med at afprøve forskellige muligheder for at 

flytte museet til en ny placering eller bygge nyt på den eksisterende grund. Fra Lemvig Kommunes 

side peger man på den eksisterende placering, og udfordringen er så at få plads til de fornødne ekstra 

kvadratmeter på en i forvejen lille grund.  

 

Kvalitetsvurdering 

I 2021 har Lemvig Museum været igennem Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering, hvor 

styrelsens konsulenter gennemgår museets samlede virksomhed og vurderer, om vi lever op til de krav 

og anbefalinger, som følger med en statsanerkendelse. Lemvig Museum fik den samlede vurdering 

”tilfredsstillende”. Samtidig gjorde styrelsen det klart, at der er en række forhold omkring bygningen 

og udstillingerne i Vesterhus, som ikke er tilfredsstillende, og som museet skal arbejde på at forbedre 

inden næste kvalitetsvurdering.  

 

Ny pressestrategi, hjemmeside og visuel identitet.  

Som led i museets nye strategi har vi i 2021 arbejdet målrettet på at gøre museet mere synligt i 

bybilledet og i landskabet, i medierne og på digitale og sociale platforme. Museet har formuleret en 

pressestrategi, som viser vejen for vores kommunikation med omverdenen. Desuden har vi sat gang i 

en større digital ansigtsløftning, som indebærer at museet har fået nyt logo og visuel identitet til brug i 

al kommunikationsmateriale og en ny hjemmeside, som lanceres primo 2022. Museets nye logo 

indeholder bogstaverne l og m og er inspireret af landskabet og Thøger Larsens ord om ”bakkers og 

bølgers land”. 

 

Covid 19 situationen 

Grundet Covid 19 var museet lukket for publikum før årsskiftet og frem til den 21. april 2021 og igen 

fra den 19. december og året ud. I samme perioder var der ingen arrangementer, foredrag og lignende. 

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. 

Besøgstallet på Jens Søndergaards Museum har været nogenlunde på niveau med sidste år, mens 

Lemvig Museums besøgstal er markant lavere, netop fordi skoler og grupper er udeblevet i stor stil.  

 

Forskningsprojekter om etnobotanik og Agger Tange 

Lemvig Museum deltager sammen med 4 andre museer fra Limfjordsmuseernes Samvirke i et 

forskningsprojekt om etnobotanik, 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.  
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Museet deltager ligeledes i et fælles forskningsprojekt i Limfjordsmuseernes Samvirke om 

migrationer fra Agger Tange som konsekvens af naturkatastrofer. Projektet løber frem til 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.  

 

Museet har i samarbejde med planafdelingen udformet tekst og billeder til 4 skilte, der skal opsættes i 

byen bl.a. i forbindelse med byfornyelse. Skiltene indvies i foråret 2022.  

 

Derudover har museet bidraget med fremskaffelse af historiske data til kommunens medarbejdere.  

 

Limfjordsmuseernes Samvirke: 

Museet har deltaget aktivt i arbejdet i samvirket hen over året. Museets leder har fungeret som 

sekretær og kasserer for samvirket. Fra november 2021 består samvirkets bestyrelse af de 

medvirkende museers ledere. 

 

Geopark Vestjylland 

Museet har en plads i Geoparkens repræsentantskab, og vi samarbejder om konkrete arrangementer. 

Blandt andet havde museet en række tilbud i forbindelse med Geoparkens officielle åbning i uge 42.  

Lemvig Museum er blevet et ”Geoparkhjørne”, dvs. et besøgssted i Geoparken, som introducerer til 

områdets landskab og seværdigheder. Geoparkhjørnets store skærm forventes færdiggjort i 2022. 

 

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.  

 

Lemvig Bibliotek og Bo i Lemvig 

Historisk cafe for ældre ensomme i Lemvig Vest. Samarbejde med Lemvig Bibliotek og 

boligforeningen Bo i Lemvig 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. Projektet er afsluttet ved udgangen af 2021. 

 

Bovbjerg Fyr 

Inger Bjørn Knudsen sidder fortsat i Bovbjerg Fyrs fondsbestyrelse og har deltaget i 4 møder i løbet af 

året. 

 

Folkeuniversitet i Lemvig: 

Museumsformidler Lars Mathiesen deltager som museets repræsentant i Folkeuniversitets 

lokalkomite.  

 

Arkivsammenslutningen for Lemvig Kommune 

Mette Lund Andersen har deltaget i årsmødet på Harboøre Lokalarkiv 

 

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.  

 

Konserveringscenteret i Vejle: 

MLA blev valgt til bestyrelsen på repræsentantskabsmødet i november 

 



 3 

Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt: 

Inger Bjørn Knudsen er suppleant i Kultursamarbejdets bestyrelse. Deltog i Kultursamarbejdets 

generalforsamling online. Mette Lund Andersen har deltaget i samarbejdets Kulturledermøde. 

 

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 et møde i løbet af året, hvor der først var udflugt til området hvor Fittinglejren lå 

og bagefter så vi Billund Kommunes Museers nye udstilling SPOR af besættelsen.  

 

Studiekreds om Thøger Larsen 

Lars Mathiesen deltager i en studiekreds om Thøger Larsen i samarbejde med Lemvig Kommune, 

Lemvig Kirke, Lemvig Gymnasium. Den skal forberede en åben studiekreds i 2022 – 2023 samt 

forberede markeringen af 150 året for digterens fødsel i 2025. 

 

Samarbejde med Viborg Stifts Skoletjeneste, Bovbjerg Fyr mm. 

D. 1. september 2021 var museet en del af undervisningsforløbet Troen på havet nu og da, hvor 2 

klasser fra Harboøre besøgte Ferring Kirke, Jens Søndergaards Museum og Bovbjerg Fyr. Til forløbet 

er der udarbejdet et undervisningsmateriale.  

 

Samlinger 
Revisionskontoret Beierholm har gennemført samlingsrevision uden bemærkninger. 

Udlån 

Invitationskort til Kongeskibet” (nr. 0125X0080) Udlånt til M/S Museets for Søfarts særudstilling om 

Kongeskibet ”Dannebrog”. Låneperiode: 6.okt. 2021 – 31.aug 2022.  

 

Indsamling 
Gaver:  

Sikkerhedsdragt, som har været brugt i forbindelse med oprensning af Høfde 42. Gave fra Region 

Midt. 

Næseklemme der modvirker duggede briller, når der bruges corona-mundbind. (0127X0057 a+b) 

Brudekjole fra 1956 fra Toft Nielsen og Matthesen + original æske. Samt foto. (0140X0004 a,b,d) 

8 strandbadebilleder fra Bovbjerg (0127F0332 - 0127F0339) 

Spade med skudhuller fra besættelsen (0150X0001) 

I forbindelse med kommunalvalget er indsamlet digitalt valgmateriale fra Venstre, Radikale Venstre, 

SF. De øvrige partier er også blevet spurgt, men har ikke bidraget (endnu) 

 

Erhvervelser:  

Christian Mølsted: Parti fra stranden ved Bobjerg. Olie på lærred. 53x85,5 cm. Købt på Bruun-

Rasmussen auktioner. Hammerslag: 5.500 kr.  

Registrering 

Sara Hjøllund Sørensen har været ansat som timelønnet registrator/frikøbt fra Ringkøbing-Skjern 

Museum. 

 

Undersøgelser 
Som følge af minkerhvervets nedlæggelse i november 2020 lavede Mette Lund Andersen en lille 

undersøgelse af minkavlen på Lemvigegnen. Der blev lavet 3 interviews med tidligere minkavlere 
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samt fotodokumentation af Lemvig Pelscenter ifm. pelsning af de sidste mink.  Der blev desuden 

indsamlet lidt historisk arkivmateriale samt fotos.  

 

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 2021 har Inger Bjørn Knudsen og Mette Lund 

Andersen deltaget i de faglige seminarer og workshops, som projektet har arrangeret. Begge har 

ligeledes bidraget til en fælles artikel til tidsskriftet TEMP, som udkommer i 2022.  

 

Agger Tange projekt 

Lemvig Museum fik i 2020 i samarbejde med Limfjordsmuseet og Museum Thy i regi af 

Limfjordmuseernes Samvirke støtte fra Kulturministeriets Forskningsudvalg til forskningsprojektet 

”Migrationer fra Agger Tange, 1825-1925”. Projektet blev i 2021 forlænget bl.a. grundet corona-

nedlukning af Rigsarkivet til december 2023.  

Inger Bjørn Knudsen har arbejdet med projektets delprojekt 1: kilderesearch, analyse og tidsskriftsartikel i 

samarbejde med Limfjordsmuseet og Aalborg Universitet. Artikel 1 forventes indsendt til optag i Historisk 

Tidsskrift i 2022. 

I løbet af 2021 har museet endvidere haft ansat en projektmedarbejder, Mikkel Sørensen, som hjælp til 

arkivresearch og artikelskrivning i samarbejde med Inger Bjørn Knudsen. Artiklen forventes udgivet i 

Hardsyssels Årbog 2022. 

 

Konservering 
Konserveringscentret i Vejle: 

Redningsetui (0015X2283) 

20 genstande (primært tekstiler) med skimmelangreb fra montre i forhuset. 

 

Kunstkonserveringen 

Wenzel Tornøe maleri (0127X0058) 

 

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.  

 

Høvsøregården 

MLA har deltaget i 2 møder ang. bevaring af Høvsøregården, som en lokal forening arbejder med.  

 

Gravminderegistrering:  

Museet har løbende rådgivet om bevaringsværdige gravsten på Lemvig Kirkegård.  

Museet har rådgivet Fabjerg Menighedsråd ift. bevaring af gravsten. Et gravminde på Nissum 

kirkegård er blevet affredet i samråd med museet.  

 

Formidling 
Besøgstal: 

Lemvig Museum: 2141, heraf 695 i grupper.  



 5 

Jens Søndergaards Museum: 4312, heraf 447 i grupper.  
Minimuseet på Bovbjerg: 3000 (skønnet) 

Flyvholm Redningsstation: 3.200 besøg (delvist skønnet på baggrund af dørtæller) 

Alexander Nevskij udstillingen på Kystcentret: ca. 21.000 

 

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.  

 

Fotoudstilling i gågaden 

Under overskriften Lemvig Fortæller udstillede museet en række fotografier fra vores samling af 

glaspladenegativer. Udstillingen blev vist i gården til Vestergade 15 i perioden 30. juni til 31. august i 

gågadebutikkernes åbningstid. I forbindelse med udstillingen arrangerede museet en fotokonkurrence i 

samarbejde med Lemvig Thyborøn Handel & Turisme, Folkebladet Lemvig og Hotel Lidenlund. 

 

”Udstilling” i Klosterheden 

Som en del af formidlingen af forskningsprojektet om etnobotanik i Klosterheden har museet lavet en 

anderledes ”udstilling” ude i skoven. Ideen er at formidle pointer fra projektet det sted, som det hele 

handler om, og der hvor ”museums-/skovgæsten” er – nemlig ude i Klosterheden. ”Udstillingen” 

består af to dele. Den ene del består i et ”kort”, som skovgæsten kan tage med sig rundt i skoven og 

læse om f.eks. ”Den forvaltede skov” og den ”Hemmelige skov”. Anden del består af tavler, som er 

placeret rundt om i skoven, hvorpå der er citater fra projektets datamateriale. Museet har samarbejdet 

med kunstneren Misja Thirslund Krenchel om udformning af kort og tavler. Museet har ligeledes 

samarbejdet med Naturstyrelsen om opsætning af skilte, som informerer om både kortet og tavlerne.   

 

Permanente udstillinger 

Der er etableret en ny redningsudstilling i kælderen, hvor bl.a. elementer fra projektet Jernkysten er 

integreret. 

 

På Jens Søndergaards Museum er der blevet produceret 4 små videoer med kulturhistoriske 

fortællinger, som vises på en skærm i udstillingen; En om Bovbjerg Badehotel, badeliv og 

kunstnerkoloni, en om Jens Søndergaard og Bovbjerg, en om høfdebyggeriet og en om hvad Bovbjerg 

betyder for aktører på Bovbjerg i dag.  

 

Anden formidling 
Forespørgsler 

Museet har besvaret en lang række forespørgsler fra forskere, journalister og private, eksempelvis om: 

Salget af Ballegård 1969 

Datering af gammelt landkort 

Granitkors v. Bækmark 

Hjælp til lydfortælling om Thøger Larsen ved kunstværket Iris på Torvet 

Trommeslager Morten Berg 

Jernbane ml. Struer og Lemvig 

Stednavnet Ferring 

Gadenavnet Svirrebom 

Oplysninger og foto af skræddermester Bjerg Jensen, Lemvig 

Hjælp til lokalisering af fredet dige på matrikel 

Oplysninger om Rom og Paris mv. til studieopgave på Journalistuddannelsen 
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Desuden har museet sendt en lang række fotos til både forskere og private.  

 

Hjemmeside 2021 

Besøgstallet på lemvigmuseum.dk var 100.106 

Besøgstallet på jenssoendergaard.dk var 32.475 

Besøgstallet på planetstien.dk var 24.871 

Besøgstallet på jernkysten.dk var 30.721 

 

Ny hjemmeside på vej 

I løbet af 2021 har Inger Bjørn Knudsen og Mette Lund Andersen arbejdet på en ny hjemmeside i 

samarbejde med webdesigner Kim Domino Evers, Papendick Design og Westlandet Kommunikation 

& PR. Der er blevet taget nye fotos bl.a. af Mads Krabbe, og der er blevet skrevet nye tekster.  

Hjemmesiden vil, når den går i luften, blive hostet hos DominoEvers.  

Hovedideerne bag den nye hjemmeside er at gøre udtrykket mere tidssvarende, gøre sitet mere 

brugervenligt, samt at arbejde med en visuel stemning, som viser at Lemvig Museum er et sted hvor 

mennesker i alle aldersgrupper har en god oplevelse. Samtidig har det også været hensigten at holde 

fast i, at der stadig skal være viden at hente på Lemvig Museums hjemmeside.  

Desuden er der også koblet nye funktioner på hjemmesiden. Det bliver muligt at tilmelde sig museets 

arrangementer online. Og så får museet en webshop, hvor museets bøger m.m. kan købes online. I den 

forbindelse har museets oprettet en konto hos Shipmondo, hvorigennem bestillingerne administreres 

og pakkelabels udskrives.  

 

Lytteposter 

Som en del af projektet Jernkysten blev der i løbet af vinteren 2019 opsat 3 udendørs lydfortællinger 

(kinetiske skibrat) i Lemvig Kommune. Herunder følger antal af aktiveringer: 

Ved Lemvig Musikskole: (25.2.2021 – 3.3.2022): 11.734 

Ved Flyvholm Redningsstation: (25.2.2021 – 31.3.2022): 8.041 

Ved Bovbjerg Fyr: I 2021 kunne rattet ikke aflæses pga. fastrustet låge. Ved udskiftning i juli 2021 

blev antal aktiveringer aflæst. Følgende tal gælder for 9 måneder: (7.7.2021 – 3.3.2022): 53.179 

 

Kommandocentralen/bunkeren 

Lemvig Museum overtog i 2021 formidlingsansvaret for Kommandobunkeren under 

Christinelystskolen. På baggrund af en rapport udarbejdet af museets praktikant fra Aalborg 

Universitet Kristella Drøscher har vi udarbejdet et undervisningsforløb for 10. klasse og 

ungdomsuddannelserne. Forløbet består bl.a. af et rollespil udarbejdet af bl.a. Skanderborg Museum. 

Undervisningsforløbet blev afprøvet af en Gymnasieklasse fra Lemvig Gymnasium d. 27. maj 2021 

og tilbydes nu til andre klasser. 

 

Digterruten 

I samarbejde med Syddansk Universitet etablerede museet i 2021 en digterrute for Thøger Larsen. 

Ruten følger Planetstien fra Solen til mindestenen for Thøger Larsen på Gjellerodde. Den består af 10 

lydfortællinger med tilhørende digte. Lydfortællingerne er udarbejdet og indtalt af kendere af Thøger 

Larsen, primært lokale. Digterruten blev indviet med et offentligt arrangement i museets have med 

musik og taler. 

 

Facebook 

Lemvig Museum bruger Facebook som en naturlig del af dets markedsføring.  

Pr. 31.dec. 2021 havde Lemvig Museum ca. 1.700 følgere. 

Antallet af facebookbrugere, som ser museets opslag, varierer fra nogle få hundrede til ca. 8.000. 

Opslagene veksler mellem nyheder om arrangementer, historiske faktaopslag og opslag, der fortæller 

om museets arbejde. 

 

Instagram 
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I sommeren 2021 kom Lemvig Museum på Instagram og har pr. 16.3.2022 1943 følgere.  

Ligesom museets brug af Facebook, vekslers der mellem opslag om kommende arrangementer, bag-

kulissen opslag om museets arbejde og historiske faktaopslag.  

 

Foredrag og aktiviteter 
Juni 2021: Indvielse af digterruten, arrangement i haven (80 deltagere) 

 

Juli 2021: Indvielse af fotoudstilling i gågaden (Lemvig fortæller) (30 deltagere) 

 

Sommerferieaktiviteter:  

Mandage: Stopmotion workshop for børnefamilier. 

Tirsdage: Vandring og fortælling på Bovbjerg 

Onsdage: Lidenlund i Børnehøjde, Byvandring for børnefamilier. 

 

3. september: Dans under åben himmel. Museet var medarrangør af en danseforestilling på stranden 

ud for Jens Søndergaards Museum. Holstebro Dansekompagni stod for forestillingen, som spillede to 

gange. (2x100 gæster) 

 

Efterårsferien:  

Din skov, min skov – kreativt værksted for børn v. billedkunstner Misja Tirslund Krenchel. 

Onsdag – torsdag: Stopmotion værksted.  

 

Kulturnat: Kulturnatten blev afholdt d. 19.oktober 2021. Det overordnede tema var ”En anden 

verden”. På Lemvig Museum kunne gæsterne prøve at lave stop-motion film med figurer fra Livets 

gang i Lidenlund.  

 

28.10 og 4.11: 2 Foredrag om Etnobotanikprojektet. Lotte Isager/Ida Theilade. IBK/MLA.  

 

Foredrag/omvisninger ud af huset  

MLA:  

5.8.:  Offentlig byvandring i Lemvig Vestby. 36 deltagere 

5.9.: Oplæg i Valgmenighedskirken om Torvald Westergaard for Foreningen til glæde over at kornet 

gror. Ca. 100 deltagere. 

10.10: Offentlig byvandring i Lemvig Vestby. 29 deltagere 

26.10: Byvandring for Kystdirektoratet, 15 deltagere 

 

IBK: 

16.7: Byvandring Seniorhøjskolen. 35 deltagere. 

18.10: Offentlig søvandringstur i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. 10 deltagere. 

26.10: Byvandring Kystdirektoratet. 15 deltagere 

 

LM: 

2.9: Byvandring for privat gruppe om Thøger Larsen og Lidenlund. 

5.10: Foredrag: Jernkystens Helte, Strandingsmuseet.  

14.10: Byvandring, Mariner fra søværnet  

 

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 2021 har følgende skoler og børnehaver benyttet museets skoletjeneste:  
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Skole: Klassetrin: Emne 

Christinelystskolen 

 

5. kl. 

5. kl. 

Valgfag  

7. A 

7. C 

Jens Søndergaard 

Jens Søndergaard 

Animation med Livets gang… 

Animation med Livets gang… 

Animation med Livets gang… 

Tangsø Skole Valghold Animation med Livets gang… 

Harboøre Skole 

 

 

Specialkl. Mellemtrin 

Y klasse 

Y klasse 

Mars 

Animation med Livets gang… 

Animation med Livets gang… 

Ramme Skole 3. kl. Stop Motion tegnefilm 

Nørre Nissum Skole 6. kl. 

4. – 5. kl. 

3. kl. 

Animation med Livets gang… 

Animation med Livets gang… 

Animation med Livets gang… 

Lemtorp Skole 7. A 

7. B 

Animation med Livets gang… 

Animation med Livets gang… 

Klinkby Skole 4. kl. 

5. – 6. kl. 

Animation med Livets gang… 

Animation med Livets gang… 

Fabjerg Udefriskole 8. – 9. kl.  Rom flygtningelejr 

Mejrup Skole 7. kl. Animation med Livets gang… 

Felborg frie børneunivers 5. – 6. kl. Thøger Larsen og Astronomi 

Halgård Skole 2. kl. Jens Søndergaard 

Langhøjskolen 4. kl. 

5. kl.  

Thøger Larsen og Planeterne 

Thøger Larsen og Planeterne 

Holstebro friskole 2. kl. 

3. kl. 

6. kl. 

Astronomi 

Astronomi 

Animation med Livets gang… 

Ulfborg Skole 6. kl.  Animation med Livets gang… 

Klasse fra Lemvig Gymnasium  Oversvømmelser 

Klasse fra Lemvig Gymnasium  Forløb i kommandobunkeren 

VIA UC Nr. Nissum HF-klasse Omvisning og introduktion til 

Thøger Larsen og Planetstien 

Livsstilshøjskolen  Oplæg og omvisning om 

Gantriis, Bjerre og Thøger 

Larsen 

VIA UC Nr. Nissum Klasse fra 

læreruddannelsen 

Byvandring m. fokus på 

bæredygtighed i byrummet. 

   

Publikationer 
Lars Mathiesen:”Er der liv på Mars”. Højskolebladet nr. 2 2021. 

 

Mette Lund Andersen: Klummer i Lemvig Lokalavis: Uge 3: Nytårsforsæt. Uge 13: Minkavl på 

museum. Uge 23: Eksamenstid. Uge 33: Bad’ i e haw. Uge 43: Møllesøen 

 

PR og medievirksomhed  
Børneavisen 2.2.21: Artikel om kommandocentral og interview med Inger Bjørn Knudsen 

 

Mette Lund Andersen og Inger Bjørn Knudsen har formidlet resultaterne af forskningsprojektet om 

Klosterheden i en tv-udsendelse i TV-Midtvest v. journalist Rigmor Sams.  
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Inger Bjørn Knudsen: Indslag på P4 Midt og Vest i forbindelse med kunstworkshop i Klosterheden 

(Etnobotanikprojektet). November 2021.   

 

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:  

Dræning af forhave og ved mur til værksted i haven samt etablering af samlebrønd, 

Renovering af fordør og havedør 

 

Jens Søndergaards Museum 

Reparation af utæt vindue 

 

Flyvholm  

Facade og vinduer renoveret 

 

Minimuseet  

Træværk og vinduer malet 

 

Museets organisation og administration 
Bestyrelse 
Jens Pedersen (formand) 

Poul Ravnsbæk (næstformand) 

Gitte Winther Jeppesen (udpeget af Lemvig Kommune) 

Alex Wurtz (afløser for Kurt Lyhne frem til generalforsamling 2022) 

Kristian Tikjøb 

Carlo Sørensen 

Margrethe Bohnsen  

Karen Seirøe Barfod  

Jens Kaasgaard  

 

Foreninger 
Museumsforeningen har i 2021 haft 290 personer som medlemmer og 15 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 plakat med motiv af Klosterheden som julehilsen.  

 

Museets økonomi:                      
Fondstilskud og lignende: 

Færch Fonden, tilskud til animationsværksted for børn  Kr.   50.000, - 

Veluxfonden (gennem Limfjordsmuseernes Samvirke), Etnobotanik Kr. 250.000, - 

Nordea Fonden, tilskud til ”Lidenlund i børnehøjde”   Kr.   50.000, - 

Drost Fonden, tilskud til renovering af Jens Søndergaards museum  Kr.  125.000, - 

Crowd Funding, flere mindre tilskudsydere   Kr.      8.700, - 

Skoletjenesten, Animationsprojekt for folkeskoleklasser  Kr.     24.000,- 
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Lemvig Kommune, tilskud til ”Lidenlund i Børnehøjde”  Kr.     25.000,- 

Kulturstyrelsen, tilskud til publikumsfremmende aktiviteter  Kr.     21.900,- 

Kulturstyrelsen, tilskud til ”Agger Tange” (LimSam projekt)  Kr.     60.000,- 

  

Museet har i 2021 oprettet en Mobilepay konto for frivillige bidrag til museets drift. Denne konto har 

givet en indtægt på Kr. 2.100, - 

 

 

 

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

 

 


