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Gammel Estrup inviterer indenfor mellem jul 

og nytår 
  

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet på Djursland har valgt at 

holde åbent 27.-28.-29. december med gratis adgang, så alle kan 

nå at opleve juleudstillingen og gå en juletur i herregårdens 

smukke omgivelser 

 

”Det er jo typisk i dagene mellem jul og nytår, at man har tid og lyst til at 

komme ud at lave noget og bevæge sig efter tre juledage med stillesiddende 

aktiviteter og masser af mad. Derfor har vi valgt at åbne museet helt 

ekstraordinært i hverdagene mellem jul og nytår. Så kan man både nå at 

opleve vores særudstilling ’Jul for herskab og tjenestefolk’, og gå en frisk 

tur i det dejlige område omkring herregården. Når man har fået røde 

kinder og trætte ben, kan man besøge vores Husjomfru i 

Herregårdskøkkenet, der sælger kaffe og kage fra det store 

brændekomfur”, siger museumsinspektør Marie Kirstine Elkjær fra Gammel 

Estrup – Herregårdsmuseet. 

 Gammel Estrup – Herregårdsmuseet er åbent 27., 28. og 29. 

december kl 10-15. Overalt på selve herregården er der pyntet op til jul. I 

stuerne kan man opleve, hvordan grevefamilien holdt jul for omkring 100 år 

siden, og i Herregårdskøkkenet er husjomfruen i fuld gang med julebagning 

og kaffebrygning. Det lille Skovarbejderhus i Lunden er også åbent, og her 

kan man se, hvordan en skovarbejderfamilie holdt jul omkring 1930. Der er 

gratis adgang på museet alle tre dage. 

 

For yderligere information, udtalelser og billedmateriale kontakt 

museumsinspektør Marie Kirstine Elkjær på me@gammelestrup.dk eller 

8648 3001. 

 

De bedste hilsener fra  

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet  
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Der er rig lejlighed til at gå en frisk juletur i det smukke område omkring Gammel 

Estrup mellem jul og nytår. 27.-28.-29. december kl 10-15 holder Herregårdsmuseet 

ovenikøbet åbent, så kan se de julepyntede stuer og købe sig et styk kage og en varm 

kop kaffe eller kakao fra brændekomfuret. Foto: Gammel Estrup – 

Herregårdsmuseet.   

 

Der er kaffe på kanden og lunt bagværk far brændekomfuret, når Gammel Estrup – 

Herregårdsmuseet inviterer indenfor 27.-28.-29. december. Kaffe, te og kakao 

koster 15 kr og et stykke kage koster 20 kr. Entreen er gratis alle tre dage. Foto: 

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet  


