Referat fra medlemsmøte – tirsdag 30. april 2019
40 personer hadde funnet veien til Hauges Minde for å høre dir. Jorunn Sem
Fure holde et foredrag om Telemark Museum.
Noen nøkkeltall om Telemark Museum:
- Budsjett på 42 mill. kroner i 2019
- 32 årsverk
- 6 visningssteder + 4 museer med samarbeidsavtale
- 101 antikvariske byggninger
- 141.000 gjenstander
- 2,4 mill. foto
- Private arkiver utgjør 1.550 hyllemeter
- Ca. 65.000 besøkende i året
To store prosjekter på gang – Ibsen jubileet i 2028 og nytt museumsbygg
i Brekkeparken.
Ja, nå skal det endelig realiseres - en lenge ønsket museumsbygning skal finne
sin plass i det nordøstre hjørnet av Brekkeparken. Børve & Borchenius har hatt
tegningene klare ganske lenge allerede, og da kulturministeren slo til med et
større beløp da hun tiltrådte, var det egentlig bare å sette i gang. De fleste
hindringene er ryddet av veien, og Jorunn Sem Fure forteller at hvis alt går etter
planen, kan bygget innvies i løpet av et par år. Spennende!
Telemark Museum har registrert en viss økning i besøkstallet, og med fokus på
stadig nye arrangementer og tilstelninger har de trukket til seg nye grupper
besøkende. Direktøren forteller at de vil satse spesielt på lokalbefolkningen, og
variere utstillingene, slik at publikum får lyst til å komme tilbake ved en
senere anledning.
Henrik Ibsen museet på Venstøp gjennomgår i disse tider en oppgradering og en
tilbakeføring til tiden da fam. Ibsen bodde på Venstøp. Alt skal være klappet og
klart til jubileet i 2028.
Jorunn Sem Fure hadde mye på hjertet og holdt et flott foredrag til stor applaus
fra de fremmøtte.
Etter foredraget ble det servert snitter og kaffe. Siste post på programmet var
som vanlig lotteri med blomster og bøker som gevinster
Per Forsberg takket det hele av og ønsket alle vel hjem.
Skien 2. mai 2019
Inge Bjørbæk

