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Om blot et øjeblik er det ferietid.
Studenter med hvide huer præger
gadebilledet, det plejer at være
et sikkert tegn.
Jeg kommer til at tænke på san-
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Jonna Olsen

gen ”Om lidt bliver det stille...”,
for ja, det er altid lidt stille på
Museet i juli. Vi har besøg af en
hel del gæster, men ikke dage
med mange hold på rundvisning. Telefonen ringer næsten ikke
og mailboksen er tilsvarende stille. Derfor er det ud over feriedagene også tid til refleksion og status for det første halvår.
Det gode arbejdsmiljø under pres
Det har været et særdeles travlt halvår fyldt med arrangementer
og opgaver – og mange møder omkring museets sitation. De
mange aktiviteter har lagt et ekstra pres på medarbejderne samtidigt med, at der skal arbejdes på at holde gejsten og arbejdsglæden oppe – uvisheden har slidt på alle. Vi har ekstra bevågenhed, og naturligvis vil vi altid gerne levere den gode vare og
give det stigende antal gæster gode og stærke oplevelser.
Vi har åbnet to særudstillinger uden for museets vægge – og to
indenfor. Vi samarbejder allerede med mange forskellige grupper
og er i det hele taget imødekommende overfor nye samarbejder
om nye konstellationer af emner, ligesom vi gerne lægger faciliteter til relevante arrangementer. Senest dannede vi rammen om
en mindre rockkoncert leveret af bandet Folkeklubben, de kom
forbi på deres ”PsykiatriTour”, støttet af Det Sociale Netværk og
Poul Nyrup. Det blev en fantastisk eftermiddag – målgruppen
var psykiatribrugere og rummene var fyldte af tilhørere og
musik.
Den nyetablerede Støtteforening for museet er og har været en
stor kapacitet i kampen for museets overlevelse. Det handler om
gode kræfter og indsatser på mange fronter for at få Museum
Ovartaci videre i en ny og god fremtid.
Og det er glædeligt, at der på politisk plan nu arbejdes positivt
og intenst, på at finde en bæredygtig løsning for museet.
Hermed en stor tak til alle der har støttet os – i medierne, via
medlemskab, med sympati, økonomi og praktisk hjælp – vi har
stadig brug for det hele.
God sommer!
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