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Gammel Estrup fejrer Mors Dag med gratis
kaffe til mor
Køkkenpigen bager boller og kage, og der er gratis kaffe på
kanden til alle mødre, når Gammel Estrup markerer Mors Dag 13.
maj. Om eftermiddagen synger mandskoret fra Hadsten
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Sangforening koncert i Riddersalen, så der er lagt op til en
hyggelig eftermiddag i de historiske rammer.
Når Gammel Estrup holder Mors Dag er der fokus på familiehygge med
bagværk fra oldemors tid og stemningsfuld korsang:
”Vi vil gerne lægge rammer til at folk kan få en rigtig
hyggelig dag sammen med familien. For selvom vi har mere fritid end
nogensinde før, så lever vi jo i en stresset tid. Vi skal hele tiden nå en masse
ting, vi multitasker konstant, og er altid online. Derfor er der mere end
nogensinde behov for et sted, hvor man glemmer tiden lidt og er til stede
både fysisk og mentalt med dem, som man er sammen med. Vi håber
derfor, at mange vil bruge Mors Dag til at tage mor, bedstemor, oldemor
eller måske svigermor under armen og komme til en hyggelig familiedag
her på Gammel Estrup”, siger museumsinspektør Marie Kirstine Elkjær.
Gammel Estrup er på Mors dag 13. maj åbent fra kl 10-17.
Køkkenpigen har tændt op, og man kan købe kage bagt i brændekomfuret og
kaffe fra Madam Blå. Mandskoret fra Hadsten synger koncert i Riddersalen
kl 13 og 15.

Fakta
•

Mors Dag-traditionen er over 100 år gammel og stammer
oprindeligt fra USA, hvor Mors Dag har været en officiel helligdag
siden 1914.

•

I Danmark er Mors Dag blevet fejret årligt siden 1929.

•

Her i landet fejres Mors Dag altid den anden søndag i maj.
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For yderligere information kontakt museumsinspektør Marie Kirstine
Elkjær på me@gammelestrup.dk eller T 8795 0703.

Der er gratis kaffe til mor, når Gammel Estrup fejrer Mors Dag 13. maj. Desuden
kan der købes hjemmebagt kage fra oldemors tid, og mandskoret fra Hadsten
synger koncert i Riddersalen.
Foto: Gammel Estrup, Danmarks Herregårdsmuseum.

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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