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Julen er på mange måder lyset i den
mørke tid, og igen i år tegner det oven i
købet til at blive en ”rigtig” hvid jul.
Julen er tillige tidspunktet, hvor man ser
tilbage på hele året som sådan.
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For Museets vedkommende har 2010
været endnu et aktivt år, der, blandt
meget andet, har været præget af samarbejdet med vores relationer i Europa. Det har pustet til planer, drømme og idéer fra skuffen og ikke mindst til de tanker, vi tænker, til perspektivet, som vi ser os selv og vores arbejde i, til energien – og dermed
til fremtiden.
Vi arbejder kontinuerligt med vores mere permanente udstillinger, men i
det forgangne år har vi fået skabt synlige forbedringer i i den historiske
afdeling. Resultatet er, efter en sortering og en bedre ordning af effekterne, at indtrykket er mere harmonisk og samtidig pirrende for nysgerrigheden. Vi håber naturligvis, at vores gæster oplever det samme.
Herudover har vi fundet plads til at belyse nye sider af historien –
eksempelvis patientfotos og personaleliv samt museumsbygningen, før
den blev til museum.
I det skriftlige hjørne er der flere steder skrevet nye tekster til udstillingerne, en ny guide på dansk og engelsk er næsten i trykken, og nyt
materiale til børn og skoleklasser er nu tilgængeligt på vores hjemmeside.
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Og endelig får vi mange henvendelser fra ansøgere, studerende og
praktikanter – det er en stor glæde at tage imod de unge mennesker
– vi får glæde af deres faglighed, idéer og gåpåmod, og de får nye
erfaringer med herfra.
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Det har også været et år, der har budt på flere betydelige arrangementer, som eksempelvis den store fernisering på udstillingen ”Verden er i
Farver” samt senest vores reception her i november (omtalt i bladet).
Vi er ved at sige farvel til et lidt turbulent år, men når vi ser frem på
2011 er det absolut med visheden om, at det ikke byder på færre
udfordringer. En del er planlagt, og andet er naturligvis ikke.
Går der bølger gennem Regionen og Psykiatrien, giver det som oftest
dønninger i Museet. Hvordan og i hvilket regi museet finder sin fremtid,
skal der nu arbejdes med fremover. Men uanset ejerskab, tror vi på, at
folk ville kunne se værdien af et styrket Museum – og med det som
afsæt kan vi bedre møde forandringerne udefra som nye muligheder.
Med ønsket om en glædelig Jul og et godt Nytår siger vi tak for
opmærksomhed og opbakning i 2010 – det har stor betydning for os.
De bedste hilsner
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