
Bliv medlem af  
museumsforeningen – og få 

masser af fordele

2019

MUSEUMSFORENINGEN 
for Museum Midtjylland, Herning



Indmeldelse
Udfyld blanketten og aflever/send den til Museum Midtjylland, 
Ves ter gade 20, 7400 Herning mærket “Museumsforeningen” – 
eller send en e-mail med oplysningerne til:  
mfherning@museummidtjylland.dk 

Du kan betale ved overførsel til foreningens bankkonto: 7608  
1723 066 eller via foreningens MobilePay nr. 16 597. Husk at  
angive navn og e-mail. 

Navn

Adresse

Postnr.

By

Tlf.

E-mail

Ønsket 
medlemskab

□  1 person (kr. 150)
□  1+1 personer (kr. 200)

Betaling □  Bankoverførsel 
□  MobilePay Dato: 

Når vi har modtaget betaling, fremsender vi hurtigst muligt dit 
medlemskort.  Vi glæder os til at se dig som medlem.

På bestyrelsens vegne,
Hans Rostholm, Formand
Museumsforeningen for Museum Midtjylland, Herning



Museumsforeningen for 
Museum Midtjylland, Herning

Vestergade 20, 7400 Herning
mfherning@museummidtjylland.dk

Medlemskab 2019
Medlemskab gælder for et kalenderår.

1 person   kr. 150
1+1 personer  kr. 200 (adgang for medlem med ledsager)

Med et medlemskab af Museumsforeningen for Museum Midtjyl-
land, Herning støtter du Museum Midtjyllands fem besøgs steder 
og de tre frivilliglaug i Herning Kommune. 

Medlemsfordele
• Gratis adgang til Museum Midtjyllands museer: 

 Tekstilmuseet
 Frilandsmuseet Herning
 Herningsholm Museum
 Klosterlund Museum
 Vester Palsgaard Skovmuseum

• Rabat på entré til arrangementer og foredrag

• Eksklusive arrangementer kun for medlemmer

• 10 % rabat i museumsbutikkerne og i Tekstilmuseets café

• Særpris på museets egne publikationer

• Løbende information om museumsforeningens og Museum 
Midtjyllands aktiviteter. Husk at oplyse os om din e-mailadresse!



Om Museumsforeningen
Herning Museumssamfund blev stiftet i 1899 af J.A. Trøstrup og 
har siden fungeret som støtteforening for Herning Museum/ 
Museum Midtjylland. Foreningen skifte de fra 1. januar 2018 navn 
til Museumsforeningen for Muse um Midtjylland, Herning og er 
knyt tet til museets besøgssteder i Herning Kommune. Vi samar-
bejder også med museumsforeningerne i Klosterlund og Vester 
Palsgaard. 

Foreningen har en repræsentant i Museum Midtjyllands styrelse 
og deltager i og støtter museets løbende aktiviteter og frivillig-
laug.

Bliv frivillig
Som frivillig kan du komme endnu tættere på Museum Midtjyl-
land og indgå i faglige og sociale fællesskaber, som har stor  
betydning for museets virke. I Herning Kommune har museet  
tre frivilliglaug. 

Landsbylauget har hjemsted på Frilandsmuseet, hvor de ar-
bejder med gamle håndværk og vedligheholdelse af bygninger 
og have. Lauget viser besøgende rundt og del tager i en række 
ar rangementer i løbet af året..

Herningsholmlauget står for bemandingen af Herningsholm  
Museum, og de hjælper ved foredrag, sang aftener, vielser og 
mange andre arrangementer på herregården. 

Tekstillauget arbejder med trikotagemaskiner, væve og systue 
i Vestergade. Frivillige hjælper også i magasinet, ved rundvis-
ninger, byvandringer og andre arrangementer.

Læs meget mere om Museum Midtjyllands aktiviteter og frivillige 
på museets hjemmeside: www.museummidtjylland.dk


