Kulturhuset, Bredgade Langå
Postadresse: Poul Pedersen, Parkvej 11, 8870, Langå
Museets hjemmeside --http://museumilangaa.dk
Mail til: pouloglilli@gmail.com eller milskov@outlook.dk
Kontakt: Poul Pedersen tlf. 30307276 eller Ole Mortensen tlf. 86467609
Åbningstider: Tirsdag 19.00 -21.00 og torsdag 15.00 -17.00

Et lidt usædvanligt museum.
Museets historie kort fortalt.

25. oktober 1990 fik Langå sit eget museum. Museum i Langå. En
skurvogn indrettet til udstillingsbrug. I første omgang en plancheudstilling om kommunen, der bl.a. i tekst og billeder fortalte om
helligkilder og jernbanen.

Initiativtagere var bl.a. ægteparret Hvass, Janne Damgaard, Henning
Johansen og Eiler Worsø.
Udstillingen i skurvognen rullede så rundt til de forskellige byer i
oplandet.
10-10-91 fik museet sin støtteforening. Langå Museumsforening.
Museet blev således en selvejende institution drevet af museumsforeningen.

Museet fik sit første lokale på ”loftet” i en bygning på Nissens
Trævarefabrik med Bjørn Stürup som formand.
Et ganske lille lokale med et øvelokale for rockbands som nabo. Ikke
det optimale, men det fungerede, skønt samtalen af og til måtte
stoppe, når musikken gik højt hos naboen. En udstilling var der ikke
plads til, så særudstillinger blev afholdt andre steder i byen, ligeledes
arrangeredes der ture til historiske steder i omegnen.

Kantinen

I 2003 flyttede museet ind i Nissens gamle kantine. Et meget stort
fremskridt. Samtidigt afgik Bjørn som formand grundet helbredet, og
ny blev Jørgen Nielsen fra Laurbjerg.

Her var plads til at opbygge en permanent udstilling, særudstillinger og
besøgende.
Bl.a. andet havde museet en velbesøgt særudstilling om Nissens
Trævarefabrik med foredrag af Richard Nissen. For øvrigt på dennes
fødselsdag. En udstilling om Martens blev det også til. Her var besøg af
den samlede Martensfamilie. Flere fra udlandet. De bidrog med
adskillige nye martenseffekter til museet.

Et arrangement der gik knapt så god, var på Børnenes Dag.. Vi havde
gjort meget ud af det. Ridderturnering, bål med pølser og skumfiduser
m.m.
Et enkelt barn dukkede op. Der var uheldigvis bl.a. fodbold på stadion
samme dag. Pølser og skumfiduser måtte vi selv kæmpe os igennem.
Vi måtte erkende, at den dag kan vi ikke konkurrere med det utal af
arrangementer, der er for børn.

I 2007 var det flyttedag igen, idet Nissenparken skulle opføres på
stedet. Det blev til øverste etage på Stationen.

Stationen

Forfra med indretning og opbygning af en udstilling. Her fik vi lov at
blive i ca. to år. Undervejs skete et formandsskifte. Poul Lund Petersen
blev ny formand.

Lige færdigindrettet blev det atter flyttedag. Denne gang til
Kulturhuset. Det skete i 2009. Heldigvis med mange hjælpere for
museets samling var vokset anseelig gennem årene.

Her har vi så indrettet os med udstilling på 1. sal, magasin og værksted
i kælderen.

En almindelig dag på museet bruges i dag bl.a. med registrering af
indkomne effekter. Hver enkelt skal fotograferes, beskrives og
nummereres. Indføres i en database så vi kan finde genstanden igen i
den efterhånden meget store samling museet er i besiddelse af.
Planlægning og opbygning af skiftende udstillinger og arrangementer
fylder også en del.
Modernisering med ny belysning og tv skærme har også været en
opgave.
Forevisning af udstillingen for gæster har selvfølgelig første prioritet.
Ole.

Vi har erfaret, at en del borgere ikke ved, der er et museum i Langå.
Derfor byder vi i anledning af jubilæet til fælles kaffebord for alle.

