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46-årig fra Videbæk dræbt under
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Mindeord om Emil Pagh Emborg:
Du er for evigt i vore hjerter
(/artikel/mindeord-om-emil-paghemborg-du-er-for-evigt-i-vorehjerter)
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Se flere (/mestlæste)

Foto: Jørn Deleuran

Museumsleder Martha Kombak glæder sig over, at Haunstrup Lokalhistoriske Museum har fået mulighed for at leve videre.

Haunstrup (/latestnews&tid=923)

Pilot slog kolbøtte med svævefly
(/artikel/pilot-slog-kolbtte-medsvvefly)

Mest kommenterede

2

Gør som i Schweiz (/artikel/grsom-i-schweiz)
Venstre er presset af mail-sag
(/artikel/venstre-er-presset-afmailsag)

Museum i Haunstrup fandt sig et nyt
hjem
Lokalt par købte et gammelt hus for at give Haunstrup Lokalhistoriske
Museum et sted at være
21. juli 2016, 11.23

Af Kenneth Meinby Sørensen (mailto:kso@herningfolkeblad.dk)

Lav integrationsydelse fører til
fattigdom (/artikel/lavintegrationsydelse-frer-tilfattigdom)
Vold mod fængsels-betjente skal
stoppes (/artikel/vold-modfngselsbetjente-skal-stoppes)
Frost Boligcenter holdt kun et år
(/artikel/frost-boligcenter-holdtkun-et-r)
Se flere (/mestkommenterede)

HAUNSTRUP En næsten 100 år gammel brudekjole, landbrugs- og husholdningsredskaber og et
omfattende arkiv over Haunstrups beboere gennem tiden.

Tema

På byens lokalhistoriske museum er der mange effekter, papirer og billeder, som tilsammen fortæller
Haunstrups historie.

Tegnebrættets samfundsrevser
(/tema/tegnebrttetssamfundsrevser)

Dem har en gruppe frivillige gennem en årrække samlet sammen, så de bliver bevaret for eftertiden,
og slægtsforskere og andre nysgerrige sjæle kan få et indblik i dem.

Vi tester løs! (/tema/vi-tester-ls)

LÆS OGSÅ: Prisvinder på hovedgaden (/artikel/prisvinder-p-hovedgaden?related=text)

Året der klik 2015! (/tema/ret-der-

Alt på museet skal have noget med Haunstrup at gøre, så det er mest for folk i byen.

klik-2015)

- Men der kommer også af og til nogle, der er flyttet herfra og er i byen for eksempelvis at besøge et
gravsted, fortæller museets leder, Martha Kombak.

Ugen på tryk (/tema/ugen-p-tryk)
Med mening (/tema/med-mening)

Sammen med slægtsforsker Arne Feldborg tager hun imod indleverede effekter, registrerer dem og
passer godt på dem.

Se flere (/teamer)

LÆS OGSÅ: Golfbaneejer ved et tilfælde (/artikel/golfbaneejer-ved-et-tilflde?related=text)
Den gamle café
Det har man gjort på museet siden starten i 1997, hvor den lille samling først havde plads i
kirkehuset. Siden flyttede det om i skolen, men efter nedrivningen af skolen blev museet hjemløst.
Flere muligheder blev eftersøgt, men det var svært at finde et sted, så Martha Kombak gjorde klar til
at smide de mange genstande ud.
Til alt held dukkede et lokalt par, Ruth og Herluf Videbæk, op og tilbød at købe et hus på
hovedgaden og leje det ud til museet.
LÆS OGSÅ: Haunstrup giver ikke op (/artikel/haunstrup-giver-ikke-op?related=text)
- Det er et godt eksempel på, at der er mange herude, der gør en indsats, og ikke er bange for at
sætte noget nyt i gang, siger Martha Kombak.
Det pågældende hus har fået en tiltrængt overhaling, som snart afsluttes med et nyt tag, og museet
har kunnet indrette sig i nye, fine lokaler.
Man kan få adgang ved at kontakte Martha Kombak eller dukke op, når der er fast åbningstid den
anden onsdag i hver måned. Her åbner »Den gamle café«.
- Her bliver de gode, gamle historier fortalt, og så er det med at slå ørerne ud, siger Martha Kombak.
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