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Brænder du for naturen og den levende kulturhistorie, og har du
lyst til at skabe værdi for andre mennesker? Så har du nu
mulighed for at melde dig som frivillig og bidrage til formidling
og pleje af et af Danmarks rigeste kulturlandskaber.
På Gammel Estrup – Herregårdsmuseet findes Danmarks hyggeligste
frivillignetværk, og dette forår udvides det med en særlig gruppe af frivillige,
der interesserer sig for naturen omkring os. Så brænder du for vild mad,
skovdrift eller noget helt tredje i naturen, så skynd dig at kontakt museet.
Formidling, vedligeholdelse og vandreture
”Herregårdslandskaberne hører til blandt vores meget betydningsfulde
danske kulturværdier, og naturen her og dens kulturarv tilhører os alle.
Derfor vil museet gerne involvere lokale og andre som er interesserede i
naturen og formidlingen af denne i et stærkt netværk af frivillige aktører.
Der er både brug for personer, som ønsker fx at stå for guidede vandreture
og formidling af spændende historiske elementer i herregårdens
kulturmiljø. Og der er også brug for hjælp til vedligeholdelse af stisystemer,
opbygning af udendørs formidlingsstationer og pleje af områder i
herregårdslandskabet, der fortæller en særlig vigtig historie”, forklarer
museumsformidler Helle Ingerslev Kristensen, der er tovholder på
formidlingen af herregårdens kulturmiljø
Det er et særligt sigte med frivilliggruppen at skabe en meningsfuld og
aktiverende kulturhistorisk naturformidling for børn og unge, og derfor er
det også en fordel, hvis man har lyst til og mod på at fortælle børn om
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naturen i naturen og gerne vil være med til at gøre naturen tilgængelig for
alle. Museet sørger for oplæringen af de frivillige.
Alle kan være med
Museet søger frivillige i alle aldre og køn, og man behøver ikke at have nogen
særlige forudsætninger for at være med. Deltagelse i den nye frivilliggruppe
kræver blot, at man har lyst til at arbejde med historien om naturen omkring
herregårdene og er indstillet på at lægge nogle timer i enten formidlings- og
publikumsaktiviteter eller i det praktiske arbejde omkring fx anlægning og
pasning af stier og formidlingsstationer, samt vedligeholdelse og tilsyn med
kulturmiljøet omkring Gammel Estrup.
Naturen omkring herregården Gammel Estrup er unik, men den har
brug for en hjælpende hånd i form af frivillige, der har lyst til at
vedligeholde, pleje og formidle området. Målet er, at alle i lokalsamfundet
skal have udbytte af det særegne kulturmiljø, der omgiver herregården, og at
brugerne af naturen kommer til at spille en vigtig rolle i dens vedligeholdelse
og formidling. Den nye natur-frivilliggruppe på Gammel Estrup forventes at
starte op i april 2016.
Alle interesserede kan henvende sig til Helle Ingerslev Kristensen på
hik@gammelestrup.dk eller T 8648 3001.
De bedste hilsener
Gammel Estrup – Herregårdsmuseet

Skovdrift har altid været en vigtig indtjeningskilde for herregårdene, og anvendelse
af skovens træer som ressource er et af de temaer, som Gammel Estrup –
Herregårdsmuseets nye natur-frivilliggruppe kommer til at arbejde med.
Foto: Hammel Lokalarkiv
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Kulturmiljøet omkring Gammel Estrup er enestående og byder på et væld af
muligheder for oplevelser i naturen. Som frivillig kan man bidrage til, at alle får
øjnene op for de rige udfoldelsesmuligheder i naturen.
Foto: Gammel Estrup – Herregårdsmuseet

På udflugt med børnehaven og skovarbejder for en dag. Som medlem af Gammel
Estrup - Herregårdsmuseets nye natur-frivilliggruppe får du rig mulighed for at
skabe oplevelser for store og små i naturen.
Foto: Gammel Estrup –Herregårdsmuseet.
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Fakta om Gammel Estrup - Herregårdsmuseet


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 - Herregårdsmuseet og er en
selvejende institution.



Museets opgave er at bevare herregårdshovedbygningen på Gammel
Estrup med dens oprindelige udsmykning gennem tiderne og
anvende en passende del af den til en samling, der viser
herregårdskulturen, især i Jylland, i størst muligt omfang ved
Gammel Estrups eget gamle inventar. Museet kan perspektivere sit
ansvarsområde nationalt og internationalt. Denne samling skal være
tilgængelig for offentligheden og til rådighed for forskningen.



Gammel Estrup – Herregårdmuseet 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 – Herregårdsmuseet, Aarhus Universitet, Nationalmuseet og
Arkitektskolen Aarhus.



Museets største formidlingssatsninger er 1700-talsdage i juni måned
og juleaktiviteter i forbindelse med udstillingen Jul for herskab og
tjenestefolk.



Gennemsnitligt er besøgstallet på knap 100.000 om året, heraf ca.
5.000 fra udlandet.



Der er åbent hele året bortset fra 24. december-31. januar samt
mandage i vinterperioden.



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



Personalet består af 15-20 personer, der har deres daglige gang på
museet, heraf er 4 faguddannede akademikere fordelt på 1 direktør,
2 museumsinspektører og 1 faglig sekretær på Dansk Center for
Herregårdsforskning.



Museumsdirektør Britta Andersen har ansvaret for den daglige
ledelse.



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