Odsherred Museumsforening
En sørgelig meddelelse:
Formand for Odsherred Museumsforening Kjeld Jensen skriver

”Mindeord over Annie Westphael Jensen.
Odsherred Museumsforenings æresmedlem Annie Westphael Jensen er død.
Fredag den 26. oktober 2018 sov Annie stille ind i Lynghuset ved plejecentret
”Solvognen” i Højby, 75 år gammel. Annie måtte efter længere tids kamp mod
kræften give op.
Annie var næsten til det sidste aktiv omkring kulturhistorien i Odsherred. Hun var et
arbejdsjern - kreativ, søgende og analyserende, men også en handlingens kvinde.
Altid i gang med noget, koncentreret og alligevel nærværende. Uanset om det var
fremvisning og fortælling om, hvordan hun og ægtefællen Jens med grønt græs
havde skabt den smukkeste store afgnidning af en broncealderristning på en
klippeflade i Tanum i Sverige, eller det var om hvordan hun nu lige lavede denne
særlige pilefletdetalje, ja så var Annie i sit rette element.
Hendes lærergerning fornægtede sig ikke og hun havde en stor lyst til at formidle sin
viden og dele sin kunnen til andre. Det er vi mange i Odsherred, der har haft gavn
og glæde af og det er vi taknemmelige for.
Ud over hendes praktiske formidling har Annie gennem årene været særdeles aktiv
som bestyrelsesmedlem først i Høve Museum og efter sammenlægningen i år 2003
i Odsherreds Kulturhistoriske Museum. Et særkende ved Annie var, at på trods af,
at hun ikke var enig i en truffen beslutning, ja så bakkede hun den efterfølgende
loyalt op. En flertalsbeslutning skulle bakkes op.
De seneste år lagde Annie sin energi i skoletjenesten på Odsherred Kulturhistoriske
Museum. Det var her hendes hjerte lå – for i det nære samvær med børn og voksne
voksede Annies kreativitet. Mange turister og mange af Odsherreds skolebørn har
her fået en anderledes historisk viden og et stort udbytte. For Annies viden og
indsigt var enorm – og meget ofte afprøvet gennem hænderne og funderet på
praktiske forhold og logisk tænkning.
Når Annie blev spurgt, sagde hun sjældent nej til en opgave, og man var aldrig i tvivl
om opgaven blev løst, når hun havde påtaget sig den. Og havde Annie sagt ja – ja
så fulgte Jens som oftest med. Det var dejligt for os andre og dejligt at se deres
samarbejde.
Egentlig kan jeg godt undre mig over Annies livslange interesse for historie – for når
vi snakkede sammen var hendes blik næsten altid rettet fremad – på hvad der nu
skulle ske og hvad Jens og hende nu skulle kaste sig over. Det var sjældent, hun
kiggede bagud og fortrød, for som Annie sagde ”Sket er sket – og kan ikke laves
om”.

Tak Annie - tak for din altid store hjælpsomhed og for dit store arbejde for
kulturhistorien i Odsherred. Vore tanker går nu til Jens og jeres 3 drenge og deres
familier – der bliver tomt nu i stuen. Jeg kommer til at savne vore snakke, dit
nærvær, dine kontante og velfunderede meninger og dine praktiske løsninger – og
ikke mindst dit altid gode humør.
Det har været en stor glæde at have dig som æresmedlem i Odsherred
Museumsforening. En af dine faste opgaver i foreningen har de seneste år været at
sammensætte og binde smukke begravelseskranse, når et af Museumsforeningens
medlemmer faldt bort. Nu er der en anden, der skal lave en smuk krans til dig, når
du fredag den 2. november 2018 kl. 14.00 bliver bisat fra Korskirken i Vallekilde.

Hvil i fred kære ven”.
Familien oplyser, at man i stedet for blomster bør betænke Kræftens Bekæmpelse på konto
4183-0001155. Mærk donationen Annie.

