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Referat medarbejdermøde 14. november 2022 

Referent: Mette Knudsen 

Museumsværter: 

Ragna efterlyser medarbejdere til 3 vagter: 

Tirsdag den 22/11 12.30-15.00 

Søndag den 4/12 12.30-15.00 (vigtig – her holdes arrangementet ”Jul i landsbyen”) 

Søndag den 18/12 11.00-15.00 

Mht. rekruttering af nye frivillige fortæller Mette J, at hun har skrevet en artikel til ”De 

4 årstider” for at søge nye frivillige. Ella har skrevet et indlæg om at være frivillig, 

som kommer med i artiklen. 

 

Rundvisninger: 

Jens fortæller, at der har været en del rundvisninger.  

Nogle med mange deltagere, så det har været nødvendigt med 2 rundvisere. Det kan 

dog været lidt problematisk at dele et hold i 2 – både mht. tid og indhold. 

Der bliver afholdt workshop for rundvisere den 2. december. 

 

Nyt fra bestyrelsen (rykket op på dagsordenen): 

Jakob Dyrbye fra Faust Dyrbye (erhvervsrepræsentant i bestyrelsen) fortæller, at han 

er meget imponeret over de frivilliges indsats. 

Bestyrelsen arbejder for at indtage en deltagende, synlig og samarbejdende rolle med 

god energi.  

Vil gerne sikre gode arbejdsbetingelser for museet og har fokus på, hvad bestyrelsen 

kan gøre for at hjælpe. Vil gerne blande sig og bakke op om alle ”de fede” ting, som 

sker på museet og synliggøre dem over for kommunen. Det hjælper Anja Holtze 

(kommunalpolitiker og også til stede) med. 

Til kommunalbestyrelsesmøde i december fremlægger Anja Holtze den nye 

virksomhedsplan – strategi og arbejdsplan for museet. 

 

 

 

Haver: 

Der er lagt mange nye tulipanløg i gamle sorter. Bodil har gjort meget ud af, at 

undersøge, så tulipanerne er historisk korrekte. 
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Niels tror/håber, at det er slut med at feje blade sammen. Nogle af bladene er givet 

videre til Drys fra Grantoftegård. 

Første etape af oprydning i garage er klaret, og Johnny har sat LED-lys op. 

Smedje: 

Ny medarbejder i smedjen, som hedder Poul. 

Brug for nyt lys i smedjen. 

Der er en del ophobet affald fra essen. Anja Holtze foreslår, at der laves aftale med 

Ejendomme om at hente det. 

Registrering: 

Jette fortæller, at der stadig er meget at tage fat på. 

Har brugt en del tid på at finde gode billeder til Pixi-bogs projektet til plejehjemmene. 

Anja Holtze supplerer vedr. Pixi og siger, at det er et vigtigt arbejde på 

demensområdet. 

Der har været efterlysning på Carmen Curlers og historier relateret til den nye 

opfindelse på Facebook. Der er blevet indleveret et sæt + en del historier.  

Juleaktiviteter: 

Den 4. december holder vi ”Jul i landsbyen” sammen med folkedanserne og 

Konditorgården. 

Vi har følgende aktiviteter: 

 lave hønisser og juleklip 

 æbleskivebagning på brændekomfur 

 nissefitness – nissen hjælper bonden f.eks. køre med trillebør mm. 

 smedjen er åben 

 skuespiller kommer med nissedukke og går rundt og laver sjov blandt publikum 

Meld jer meget gerne til at deltage i aktiviteter. 

Den 9-11 december spiller teatergruppen Klima ”Klodsnissen” i ”Ved Porten”. 

I hele juleperioden er der mininisse udstilling og gæt en julesang-jagt på museet. 

Udenfor er der mulighed for mobil julejagt med nissen Nis.  

Der bliver ingen julebelysning i år. 

 

Lindbjerggård: 

Malere er i gang. 

Plan er at åbne til foråret. 

Mette J. efterlyser en gruppe ”husmødre/tjenestefolk” m/k til at holde hus, så der altid 

ser pænt og rent ud. Lillian har meldt sig. 
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Telefonboks: 

Er sat op og er den første model fra 30´erne. Indtil videre lukket af. 

Der bliver installeret bordtelefon med fortællinger fra forstaden. Vi får brug for hjælp 

til indtaling. 

Historisk forening: 

2. oktober blev der holdt foredrag om ”Skibet fra helvede” i et fyldt stuehus på 

Ryttergården. 

Næste foredrag er i februar og allerede udsolgt. Her fortæller Janus fra Skoletjenesten 

om Kulturkroen i Ballerup. 

Jette Garder opfordrer til, at man overvejer at melde sig ind i Historisk forening. 

Svend fortæller kort om Cheminova, som lå i Måløv fra 1944-53. Der er spændende 

og uddybende artikel i det nye nummer af ”Byhornet”. 

Skoletjenesten: 

Der samarbejdes med Ballerup Stadsarkiv om projektet ”Klør es”. Det er et rollespil 

med udgangspunkt i de udfordringer, som det gav, da rockergruppen ”Klør es” holdt 

til i Ballerup. Der er roller som rocker, kommunalpolitiker, politi mm. 

Museet har sammen med skoletjenesten deltaget i sundhedsdagen for 

Hedegårdsskolens mindste klasser med forskellige æbleaktiviteter. 

Lisa fra Skoletjenesten har kørt projektet ”Hvor kommer jeg fra” med nogle 

børnehavebørn. De har brugt metaldetektorer og gjort diverse spændende fund, som 

de har været med til at rense, registrere og udstille på museet. Der er blevet holdt 

åbningsreception for børnene med saftevand og popcorn.  

Lise fortæller, at der efterfølgende har været en del af børnene med forældre og se 

udstillingen. 

  

Evt.: 

Den 8. december holder vi det årlige julearrangement, hvor vi skal hygge os sammen 

med lidt godt til ganen, maven og ørerne. Invitationer er sendt ud og vi håber at se 

rigtig mange. 

 

 


