Forår og fremdrift
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Vi så bogstaveligt talt dagens lys igen efter
nytår. Det nye tag var på plads, og vi blev
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mere end tre måneder i skyggen. Det virkede på den måde som om, vi oplevede lidt
af foråret allerede i januar. Og den gode fornemmelse af en dyb indånding – en livsbekræftende udsigt til himmel, skov og vand,
og den gode ro mellem træerne i den gamle park, som professor
Strömgren beskriver i dette nummer, kan man sagtens genkende og glæde
sig over.
MuseumsCaféen her på stedet udgør en anden slags oase. Det er her,
Museets og Hospitalets gæster nyder en stund med kaffe og kage, det er
her, psykiatribrugere og pårørende finder hygge og ro, og hvor medarbejde-
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re lige smutter forbi til frokosten eller holder et hurtigt møde. Her er rum til
reception og fødselsdag, og vi håber naturligvis, at vi kan fortsætte den
gode service og denne positive fremdrift, når nu Caféen midt på sommeren
skal flytte i nyindrettede lokaler i en anden af de gamle bygninger. Dels bliver caféen fra begyndelsen indrettet med alle de nødvendige faciliteter, og
dels bliver der mulighed for udendørsservering. Alt i alt er det endnu et løft
til Caféen, dette af fysisk karakter, som vi ser meget frem til.
Baggrunden for at flytte Caféen er, at der nu trækkes flere ambulante funktioner til Risskov fra lokalpsykiatrierne, hvilket øger presset på lokalerne og
bygningerne i Risskov. Det vil sige, at man nu søger at samle flere behand-
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lingsfunktioner i de centrale gamle hospitalsbygninger, hvilket på længere
sigt tilsvarende medfører, at Museet skal rømme den bygning, som vi nu
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over en årrække har anvendt til arkiver for kunstsamling, historiske arkivalier og atelierer. Det er naturligvis positivt, at der etableres behandlingstilbud, og at der samtidig stilles os andre muligheder i udsigt til bevaring og
opbevaring af de store og unikke samlinger. Der venter os et stort arbejde
med at flytte og indrette nye systemer; men omvendt er det en god anledning netop til at forbedre gamle metoder og rutiner.
Vi ser fortsat fremgang i besøgstallet, herunder også af børne- og ungegrupper, og i den forbindelse kæmper vi for at bibeholde vores populære
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tilbud til børnene om et praktisk forløb i i vores Børne- og Ungeatelier. Det
er en aktivitet, vi får megen positiv respons på; men dens fremtid afhænger af, om vi kan finde økonomi og velegnede rum til den.
Fremadrettet har vi øget fokus på indsatser for synliggørelse af Museet –
distribution af brochurer, bøger og anden info, fremtidige særarrangementer
og løbende forbedringer af hjemmesiden – og som noget nyt for dette
museum, en mulighed for at møde os på Facebook. Sidstnævnte side er
under opbygning, men forhåbentlig snart klar og besøgsværdig.
Med ønsket om en god påske
og et dejligt forår.
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