Amager
Museumsforening

Amager Museumsforening blev stiftet i 1901 under navnet
”Øen Amagers historiske Samling”.
Formålet var at skabe et museum, der kunne belyse de
særlige forhold på Amager, som stammer fra dengang kong
Christiern d. 2 i 1521 hentede 184 hollandske bønder til øen.
Museet fik til huse i den gamle museumsgård, der blev købt til
formålet i 1921, og på Nordgård, som blev en del af museet i
1973.
I 1953 blev Amagermuseet statsanerkendt, og ved den
lejlighed
skiftede
foreningen
navn
til
Amager
Museumsforening.
Endnu en gård, Fadersminde, blev erhvervet i 2002.
I 2008 overgik museets drift til den selvejende institution
Museum Amager, som også driver Dragør Museum,
Lodsmuseet og Mølsted Museum.
Amager Museumsforening skiftede dermed formål og blev til
en støtteforening for museet.
I dag arbejder Amager Museumsforening for at skabe
yderligere interesse for museerne under Museum Amager.
Samtidig søger foreningen gennem sine aktiviteter at øge
opbakningen fra Amagers befolkning til de mange aktiviteter,
som Amagermuseet byder på.

Bliv medlem af Amager Museumsforening!

Amager Museumsforening er for alle, der interesserer sig for
Amagermuseet, Store Magleby og Amagers historie.
Medlemmer af Amager Museumsforening:
- støtter museets arbejde med at bevare Amagers unikke
kulturarv.
- har gratis adgang til de normale udstillinger i alle Museum
Amagers museer.
- kan deltage i alle Amager Museumsforenings arrangementer og
udflugter.
- modtager tre gange om året Museum Amagers blad, som
indeholder nyt om museet, kommende udstillinger og
særarrangementer.
- er aktive i en kulturel forening med en lang og stolt historie.

Ønsker du at vide mere om Amager Museumsforening, kan
du henvende dig til formand Lisbeth Møller,
lisbeth.dragoer@mail.dk eller telefon 3253 0166, eller
medlemsansvarlig Margrethe Kristensen,
mkristensen@stofanet.dk eller telefon 3253 9604.
Ønsker du at melde dig ind i foreningen?
Udfyld venligst navn og adresse nedenfor og aflever folderen
på Amagermuseet, eller send den til Margrethe Kristensen,
Køjevænget 9, 2791 Dragør.
Du kan også melde dig ind ved at sende en email til
mkristensen@stofanet.dk. Emailen skal indeholde navn og
adresse.
Det årlige kontingent er kun 100, pr. person.
Beløbet sættes ind på foreningens konto i Bank Nordik,
registreringsnummer 6508, kontonummer 3053027902.
Husk at angive navn ved overførslen.

Jatak, jeg vil gerne være medlem af Amager Museumsforening:
Navn:

Postnummer:
Telefon:
Email:

Foto: Dirch Jansen

Adresse:

