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Pederstrup den 30. marts 2022 

Referat af medarbejdermøde den 28. marts 2022 

 

Referent: Mette Jensen. 

29 deltog i mødet. 

Mødet startede med en præsentationsrunde, da der var mange nye ansigter. 

1. Runde fra arbejdsgrupperne 

Vagter, rundvisere, haverne, butikkerne, smedjen, registrering, familieaktiviteter, 

erindringsformidling. 

Referat: 

Vagterne; Der kommer ikke så mange besøgende på hverdagene. Det foreslås, at der købes en tablet 

eller pc til indgangen, så man som vagt kan slå diverse praktisk info op ved forespørgsel fra 

besøgende og telefonhenvendelser. Nye værter/vagter efterlyses til søn- og helligdage. Gårdspladsen 

er svær at gå på – obs på handicaptilgængelighed. 

Rundviserne; rundvisningerne begynder at komme i gang igen efter en lang coronapause. 

Rundviserne skal læse op på stoffet. Der er kun 4 rundvisere, så sig til hvis man vil læres op. Det skal 

understreges, at ved bestilte rundvisninger, så skal de besøgende komme til tiden. 

Haverne; Mændene+Ingrid og Berit har været i gang hele vinteren med diverse oprydnings- og 

renoveringsprojekter. Pil til reparation af pileflet hegnet er bestilt efter mødet, det kommer tirsdag 

den 19. april. Der er kommet jord til haverne, som er ved at blive fordelt i bedene. De nye skilte er 

kommet op til blomster og planter i haverne. Der er efter mødet indkaldt til et havemøde efter påske, 

tirsdag den 19. april. 

Butikkerne; der er sat påskevarer op. Nye forsyninger af slik og saft er på vej. 

Smedene; Frank er ved at lære Torben op. Den anden Torben vil gerne tilbage efter længere fravær. 

Der er stor interesse ved arbejdende smedjen – børn er med til at lave hestesko, som de får med 

hjem. 

Registrering; Der er travlt med mange nye genstande, der skal registreres. Museet har sammen med 

arkivet hentet en lille samling omkring Ordblinde Instituttet, der er i gang med at blive registreret. 

Familieaktiviteter; Påskeaktiviteter nært forestående. Der planlægges også sommerferieaktivitet i 

forbindelse med kommunens sommerferiekatalog for børn første uge i sommerferien. 

 

2. Evaluering af fastelavn den 27. februar 

Referat: 

Arrangementet var en succes med mange besøgende fx lavede 100 børn fastelavnsris i ”Ved porten”. 

 

3. Aktiviteter forår og sommer 

Der efterlyses rundvisere til sommerrundvisninger. 

Referat: 

Send gerne forslag til små rundvisninger, som man vil stå for i skolesommerferien. Maja overvejer 

rundvisning om ”kvinderne i landsbyen” Skriv til Mette: mej@balk.dk senest 1. maj. 
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Overvejelser omkring ”Museumshavernes dag” men først til august. Mette indkalder til et møde 

senere. 

 

4. Netværksgrupper i samarbejde med Egedal Arkiver og Museum 

Referat: 

Vi forsøger at få liv i den online platform, der er lavet på Teams. En lille flok havefolk havde meldt sig 

som forsøgsgruppe, men det har været svært at få andre museer med formentlig pga. årstiden. Vi 

har ikke opgivet. 

 

5. Film om at være frivillig 

Referat: 

Vi har produceret 5 små film om at være frivillig på Ballerup Museum og Egedal Arkiver og Museum. 

Filmene indgår forskellige på hjemmesiden og på de sociale medier. Filmene er støttet af Slots-og 

Kulturstyrelsen, puljen “Tilgængeliggørelse af kultur for alle – digitale tilbud til borgerne”. Se filmene 

samlet her: https://www.ballerupmuseum.dk/2022/03/09/aflysning-moed-de-frivillige/ 

 

6. Nyt fra bestyrelsen, fra Historisk Forening og fra Skoletjenesten Pederstrup 

Referat: 

Svend Jørgen Jensen, Ballerup Historiske Forening; Der har været generalforsamling i Ballerup 

Historiske Forening. En ny og frisk bestyrelse er klar til at lave arrangementer mm. Byhornet har 

jubilæum, der holdes for foreningens medlemmer den 24. april i Loen på Ryttergården. Se mere her: 

https://www.balleruphistoriskeforening.dk/index.php 

Mogens Klestrup, repræsentant for de frivillige i museets bestyrelse; Den nye museumsbestyrelse skal 

have første møde den 31. marts, hvor årsregnskab blandt andet skal godkendes. Ellers har 

bestyrelsesarbejde i længere tid været præget af corona. 

Mette fortæller fra skoletjenesten; Der skal være rollespil, og man vil derfor kunne se og opleve under 

ting omkring Svinehuset og længen. Se film; https://www.youtube.com/watch?v=SAh4NeVLHeU 

Hønsene har fået mider i benene, hvilket gør, at æg bliver kasseret, og der ingen kyllinger kommer. 

Hønsene får behandling, men de er sure. 

Lisa overtager de store snegle, der er i påskeudstillingen til et forløb til børnehaver om snegle. 

 

7. Sommertur 2022 

Referat: 

Bustur til ”De gamle huse” i Maribo under Lolland-Falster Museum den 20. juni. Sæt X i kalenderen. 

Invitation og tilmelding følger. 

 

8. Evt. 

Intet. 
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