
 
 

 
 

Langvad, februar 2013 
 

 
Kære potentielle aktive på Kirsten Kjærs Museum 
 
Kirsten Kjærs Museum i det nordlige Thy har eksisteret i godt 30 år. Beliggende i en 
storslået natur  danner det rammen om et frugtbart møde mellem billedkunst og musik, 
og tiltrækker hvert år mange tusinde besøgende. John Anderson og Harald Fuglsang som 
har skabt stedet, bor stadig på museet og vil indgå i det daglige arbejde, men ansvaret 
overgår fra foråret 2013 til en ledelsesgruppe bestående af Zoran Luka, Mina Fred, 
Torben Persson og Ruth Højlund. 
 
Museet skal føres videre som det unikke inspirationssted det er: Museum for Kirsten 
Kjærs billeder, udfoldelses- og udstillingsrum for nutidig kunst, en ramme om et rigt, 
klassisk og nutidig musikliv i form af koncerter og workshops, værkstedstedfaciliteter for 
grafik, bronzestøbning og maleri. 
Der hører 40 ha skov, hede og græsningsareal til museet, et gæstehus med 16 senge og 4 
boliger til permanent beboelse hvoraf de 2 pt. er ledige. 
 
Kirsten Kjærs Museum er et non-profit foretagende som drives med frivillig arbejdskraft. 
Der er meget der skal gøres hver dag, og uanede muligheder for udfoldelse og deltagelse. 
 
Vi indkalder hermed alle gode kræfter til at tage del i et enestående sted. 
 
Vores henvendelse er meget bred. Vi søger respons fra folk der: 
 

 Vil bruge stedet i forbindelse med deres kunstneriske virke, alene eller med andre, 
nogle dage/uger om året. 

 
 Vil hjælpe med en frivillig arbejdsindsats. Opgaverne for frivillige er legio, det kan 

være hjælp med at vedligeholde udenomsarealerne og bygningerne, hjælp ved 
koncert-afholdelse, assistere Harald med publikumsmodtagelsen i den daglige 



åbningstid, og garanteret meget andet. Måske ved du selv bedst hvad! Vi søger 
både frivillige fra lokalområdet og frivillige som vil tage ophold på museet i 
kortere eller længere tid. 

 
 Vil anvende stedets faciliteter i forbindelse med et kursus, et ”projekt” eller 

lignende. 
 
Vi ønsker med andre ord at mange mennesker fremover vil komme til at bruge Kirsten 
Kjærs Museum, betragte sig som en del af stedet og bidrage til museets fortsatte 
udvikling. 
Flere oplysninger om museet kan findes på www.kkmuseum.dk 
 
Praktisk: 
Vi opfordrer dig / jer til at svare på denne henvendelse pr. mail: 
kirstenkjaersmuseum@gmail.com 
Uanset om I ved, at I kommer i år, eller ønsker at være frivillige, eller bare er interesseret i 
Kirsten Kjærs Museum og måske på et tidspunkt vil tage opfordringen op, så svar 
endelig. I vil inden for nogle uger blive tilsendt endnu et brev med konkrete spørgsmål 
om, hvad I kan bidrage med og evt. gerne vil bruge stedet til.    
Museets hverdag har altid båret præg af spontanitet, fleksibilitet, fordringsløshed og 
respekt for omgivelserne. Sådan ønsker vi fortsat det skal være. Vi er i øjeblikket i gang 
med at udforme de mere konkrete retningslinjer for benyttelse af gæstehuset og museets 
faciliteter. Disse vil snart fremgå af museets hjemmeside. Det kan være I har nogle helt 
konkrete spørgsmål i forlængelse af dette brev, dem besvarer vi gerne, hvis I skriver til os 
på ovenstående mailadresse. 
 
Mange venlige hilsener 
 
 
Ruth Højlund, Torben Persson, Zoran Luka, Mina Fred 
 

 


