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Den første læringsmesse Norddjurs blev en 

stor succes 

 

Over 100 interesserede pædagoger, lærere, undervisere, 

konsulenter og andre interesserede lagde vejen forbi 

Læringsmesse Norddjurs, der blev afholdt for første gang torsdag 

den 1. marts på Museum Østjylland i Grenaa.  

 

Borgmesteren holdt en engageret åbningstale, hvor han understregede 

vigtigheden af, at børn og unge i Norddjurs kommer ud i kommunens 

særegne natur og kultur – ikke kun fordi eleverne nyder det, men også fordi 

der er store læringspotentialer forbundet med besøg i kommunens eksterne 

læringsrum. 

Besøgende kunne til arrangementet opleve 15 stande med 

undervisningstilbud i Norddjurs. Man kunne høre om de mange nye tilbud 

om jagt og skovdrift fra Det Grønne Museum og se et ægte ulveskind, man 

kunne opleve Kattegatcentret dissekere blæksprutter, se Museum 

Østjyllands flintesmed i aktion og opleve læringstilbud inden for alt ’fra 

skrot’ ved Reno Djurs ’til slot’ ved Gammel Estrups undervisningstilbud. 

Ekspert i outdoorpædagogik og udeskole, Karen Barfod gav 

tilhørerne et energisk og motiverende oplæg om det forskningsmæssige 

belæg for at flytte elevernes undervisning ud af klasselokalet og ud, hvor 

samarbejde, praktiske læringsformer og innovation er essentielle elementer i 

undervisningen.  

 

Projektet Læring Norddjurs, der består af Gammel Estrup, Museum 

Østjylland og Norddjurs Skoletjeneste står bag Læringsmesse Norddjurs. 

Projektet er støttet af Norddjurs Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen. 

Planen er – efter den store succes – at gøre Læringsmesse Norddjurs til en 

årligt tilbagevendende begivenhed, hvor Norddjurs kan markere sig som en 

attraktiv kommune hvad angår børn og unges adgang til spændende og 

udbytterige eksterne læringsoplevelser. 
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For yderligere information kontakt museumsformidler Helle Ingerslev 

Kristensen på hik@gammelestrup.dk eller T 8648 3001. 

 

 

 

Norddjurs-borgmester åbnede 
Læringsmesse Norddjurs 1. 
marts. Foto: Gammel Estrup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Over 100 lærere, 
pædagoger og andre 
interesserede lagde 
vejen forbi 
Læringsmesse 
Norddjurs’ 15 
spændende stande 
med alternative 
læringstilbud. Foto: 
Gammel Estrup 
 
 
 
 
 
Læring Norddjurs 
samarbejder om at 
udbrede alternative 
læringstilbud til børn 
i alle aldre. Foto: 
Gammel Estrup  
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Fakta om Gammel Estrup 

 

• Efter mere end 600 år i samme families eje blev herregården i 1926 
solgt, og Gammel Estrup - Jyllands Herregårdsmuseum blev 
oprettet i Gammel Estrups hovedbygning i 1930. Museet hedder i 
dag Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum og er en 
selvejende institution. 

 

• Gammel Estrup er et statsanerkendt specialmuseum og beskæftiger 
sig i det daglige med de danske herregårde og alt hvad dertil hører af 
indretningskultur, malerkunst, møbler, herskab og tjenestefolk, 
iskældre, alléer, skove, marker og kulturlandskab mm. 

 

• Gammel Estrup er hjemsted for Dansk Center for 
Herregårdsforskning, som drives i et samarbejde mellem Gammel 
Estrup, Aarhus Universitet, Nationalmuseet og Arkitektskolen 
Aarhus. 

 

• Museets største formidlingssatsninger er Herregårdsmarked i juni 
måned og juleaktiviteter i forbindelse med udstillingen Jul for 
herskab og tjenestefolk. Desuden har museet en aktiv kulturtjeneste 
for børn og unge. 

 

• Gennemsnitligt er besøgstallet på museet omkring 100.000 om året, 
heraf ca. 5.000 fra udlandet. Der er åbent hele året bortset fra 
helligdagene i julen, januar måned samt mandage i vinterperioden. 
Museet har billetsamarbejde med nabomuseet Det Grønne Museum. 
 

• Personalet består i det daglige af omkring 15 personer – heraf 6 
fastansat. Museumsdirektør Britta Andersen har ansvaret for den 
daglige ledelse. 

 

• Gammel Estrups Netværk blev stiftet i 2006 og har ca. 150 
medlemmer, der yder en frivillig indsats i forbindelse med museets 
mange, årlige formidlingsaktiviteter.  

 

• For mere information tjek www.gammelestrup.dk, 
www.facebook.com/gammelestrup, 
www.instagram.dk/gammelestrup eller kontakt museet på T 8648 
3001 eller post@gammelestrup.dk. 
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