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Nyhedsbrev Maj 2017 

 

DM seniorer Midtjylland inviterer hermed medlemmerne til maj måneds arrangement. 

Du kan deltage i alle arrangementerne, hvis du er seniormedlem af DM og betaler seniorkontingent  

og samtidig er medlem af DM seniorer Midtjylland. Du kan blive medlem ved at gå ind på DM's 

hjemmeside/seniorer og udfylde en tilmeldingsblanket samt sende den til joergen.eie@gmail.com.  

Det koster ikke ekstra at være medlem. 

 
Onsdag den 31. maj kl. 14.00 

 
Om Kvindemuseets tilblivelse, udvikling og fremtid 

    
Tilmelding på joergen.eie@gmail.com Ledsager er velkommen.  

 

Program 

A. Kl. 14.00: Foredrag om Kvindemuseets tilblivelse, udvikling og fremtid ved Merete Ibsen, leder af 
Kvindemuseet i Danmark. Foredraget foregår i Kvindemuseets lokaler Domkirkepladsen 5, Aarhus C. 

Merete Ipsen, medstifter og mangeårig leder ved Kvindemuseet, fortæller om, hvordan museet startede som 

græsrodsbevægelse i starten i 80erne, om hvorfor og hvordan det nye museum blev skabt i forlængelse af 

kvindebevægelsen og opnåede statsanerkendelse. Forskning, samlinger og udstillinger om kvinders historie og 
kultur var de centrale fokuspunkter.  

Siden starten for 30 år siden er der sket store ændringer i kvindelivet – ligesom der også er sket forandringer 

for mænd. Det moderne samfunds ændringer i roller og funktioner for kvinder har betydning for begge køn – 

hvorfor Kvindemuseet nu rykket fokus kvindehistorie til kønskultur. Se www.kvindemuseet.dk for yderligere 
information. 

B. Kl. 14.45: Kaffe og kage i museets økologiske café. 

C. Kl. 15.00: Rundvisning på Kvindemuseet. 

D. Kl. 15.45: Afrunding og spørgsmål. Herefter er du velkommen til at gå i udstillingerne på egen hånd  

       – museet har åbent til kl. 20.00. 

 

Vel mødt – med venlig hilsen Bestyrelsen for DM seniorer Midtjylland 

Evt. yderligere information på 29 71 44 23 

 

Næste møde i DM seniorer Midtjylland er ultimo august. kl. 14.00  

Vi holder sommerpause i juni og juli og starter op igen i slutningen af august. 
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