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Nyt fra bestyrelsen   

Et år er gået siden sidste medlemsblad, og bestyrelsen har bestemt, at der 

kun bliver udsendt et blad fremover inden vores generalforsamling i februar, 

hvor også indbetalingskort for 2017 er indlagt. Udgivelsen koster 

efterhånden mange penge i porto. 

På generalforsamling i 2016 valgte Kristoffer Smidt fra Hunderup Sognearkiv 

efter mange års solidt bestyrelsesarbejde at holde, og i stedet er Helle 

Hvitved trådt ind i bestyrelsen.  

I foråret besøgte vi Esbjerg Museum, som havde en særudstilling om 

modstandsbevægelsen i Esbjerg-Ribe og Bramming. Der ligger mindesten 

foran Ansgar kirke af 4 unge mænd fra Brammingegnen, som mistede livet 

kort før krigen sluttede. 

Vi har haft orienterende møde med alle lokalarkiver, hvor alle frivillige 

hjælpere var inviteret. Et møde, vi har hvert andet år. 

D. 27.2.2017 afholdes der ordinær generalforsamling. Her opfordrer vi alle 

medlemmer til at komme. 

I april planlægger vi et besøg på magasinbygningen, Ørstedsvej, Ribe. Der 

vil blive annonceret i ugeavisen. 

Bramming Egnsmuseum har mærket sparerunden i Esbjerg kommune. 

Selvom fusionen med Sydvestjyske museer har betydet nogle besparelser 

på administrationen, har det været nødvendigt  at udgifterne til årets 

kulturhistoriske udstillinger har måttet holdes på et minimum. Annoncering 

og udsendelse af invitationer er blevet kraftig reduceret. Det er antagelig en 

af årsagerne til et faldenden besøgstal på museet, som var på 1789 

besøgende mod rekordåret 2015, hvor der var 2632 gæster. 

Egnsmuseet ejes af Esbjerg kommune, som desuden stiller vandtårnet, 

hestestalden og fjernmagasinet til rådighed. Der er måske mulighed for at 

renovering af vandtårnet som udkigstårn kan fremmes, da kommunen har 

bevilliget et stort millionbeløb i de kommende år til byfornyelse i Bramming 

by. 

Marinus Lundgaard 



 

Dagsorden for Generalforsamling, 27.02.2017. 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

 

2. Formandens beretning samt orientering fra Bramming 

Egnsmuseum. 

 

3. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab for Lokalhistorisk 

Forening. 

 

 

4. Valg af et el. to bestyrelsesmedlemmer plus en suppleant (til 

Lokalhistorisk Forening). På valg: 
Mogens Hansen  

Harald Friis Madsen  

 

5. Valg af en suppleant 

 

6. Valg af en revisor – Niels Hansen er på valg. 

 

7. Valg af en revisorsuppleant 

 

8. Fastsættelse af kontingent. 

 

9. Indkomne forslag 

 

10. Evt. 

 

Pbv. Marinus Lundgaard, formand 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



25. februar – 26. marts.  

Udstilling med skulptør Martin Lichtmann, Kaiserslauten, Tyskland og 

landskabsmaler Jette Dümke, Esbjerg:  

Lichtmann er uddannet keramiker fra Trier og Salzburg. Hans skulpturer er 

inspireret af organiske former og vragdele ved hav og kyst. 

Jette Dümke er uddannet keramiker og underviser, samt autodidakt 

kunstmaler. Hun er ansat på Kunstskolen Arcus i Esbjerg. Hun sætter selv 

følgende ord på sine malerier: Landskaber med høj himmel og det kølige 

vand.  

 

 

 

 

 

 

 

Der er tale om et frugtbart internationalt møde mellem Tyskland og Danmark 

Se mere på www.dymke.dkog www.martin-lichtmann.de 

Ved ferniseringen vil Hans Jørgen Wieghorst underholde gæsterne. 

Udstillingen kan ses frem til sø. 26/3. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Se øvrige aktiviteter/udstillinger på: 

 

http://www.brammingegnsmuseum.dk/ 

http://www.dymke.dk/
http://www.martin-lichtmann.de/
http://www.brammingegnsmuseum.dk/


 


