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Besøg Gammel Estrup og Det Grønne Museum 

i februar og få et årskort med 
 
Gammel Estrup og Det Grønne Museum åbner sæsonen 2019 den 

1. februar. De to museer har mange spændende arrangementer på 

tapetet i løbet af året, og det får man nu rig mulighed for at 

opleve, for alle der køber billet i februar får automatisk et årskort 

til de to museer. 

Gammel Estrup og Det Grønne Museum vil gerne have endnu flere fra 

lokalområdet til at gå på museum. Derfor forærer museerne nu årskort til 

alle betalende gæster i februar måned: 

 ”De to museer tilbyder et bredt tilbud af aktiviteter for både 

store og små året rundt, men det er måske ikke alle der ved, hvor meget, 

der faktisk foregår herude. Det vil vi gerne råde bod på, ved at give folk et 

årskort og dermed mulighed for at opleve de mange spændende 

udstillinger og aktiviteter, vi har i løbet af året, ganske gratis”, siger Britta 

Andersen, der er direktør ved Gammel Estrup Danmarks 

Herregårdsmuseum, og museumschef for Det Grønne Museum, Anne 

Bjerrekær, supplerer: ”Her fra 2019 har vi afskaffet gratisdagen om 

fredagen, men ved at forære vores gæster et årskort, når de kommer i 

februar, så har folk fra lokalområdet stadig mulighed for at komme hos os 

lige så meget, som de vil året rundt”. 

På Det Grønne Museum kan man lære om jagt, skov, 

landbrug og mad, og man kan se de store landbrugsmaskiner og besøge 

dyrene i staldene og på markerne. På Gammel Estrup Danmarks 

Herregårdsmuseum kan man gå i grever og grevinders fodspor og opleve, 

hvordan man levede på godset før i tiden. Begge museer har særlige 

udstillinger henover året og børneaktiviteter i alle skoleferier, så man kan 

sagtens få mange dage til at gå. Et årskort koster normalt 185 kr, men i hele 

februar måned får man automatisk et årskort med, når man køber 

almindelig entrebillet til 90 kr. Børn under 18 år har altid gratis adgang på 

de to museer. 

 
For yderligere info kontakt museumsinspektør Marie Kirstine Elkjær på 

me@gammelestrup.dk eller 8648 3001. 
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Gammel Estrup og Det Grønne Museum har afskaffet gratisdagen om fredagen. Til 

gengæld får man i hele februar måned et gratis årskort, når man køber billet til de 

to museer. Med et årskort kan man opleve udstillinger og aktiviteter for store og 

små gratis i hele 2019. Foto: Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum og Det 

Grønne Museum. 

 

 

Fakta om Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum 

• På Gammel Estrup kan man opleve, hvordan grever og grevinder levede til 

hverdag og fest i herregårdens fornemt indrettede sale og stuer. Man kan 

også besøge tjenestefolkenes mere ydmyge gemakker eller gå på opdagelse i 

husets hemmelige gange og mørke kældre.  

• I alle skoleferier og op til jul er der folk i historiske dragter og 

særlige aktiviteter for børn, hvor man kan prøve kræfter med forskellige 

sider af herregårdslivet. Herregårdskøkkenet er åbent, og man kan se og 

smage husjomfruens mad og bagværk lavet på det store brændekomfur.  

• Udendørs kan man gå en tur i herregårdshaven, hvor der findes 

mange blomster, æblehave, orangerier og en stor naturlegeplads.  

www.gammelestrup.dk  

 

Fakta om Det Grønne Museum 

• På Det Grønne Museum kan man opleve jagten, skoven, landbruget og 

maden. 

• Til museet hører en Landbrugsbotanisk Have med humlehave og 

æbleplantager med oprindelige danske æblesorter. Der er store 

legepladser både ude og inde, og den gamle smedje har arbejdende 

værksted.  

• På markerne omkring museet er der oprindelige danske husdyrracer som 

køer, grise, geder, får og høns. Børn kan komme tæt på dyrene, og der 

er altid særlige aktiviteter i skoleferierne. Året igennem kan man deltage 

i Det Grønne Museums aktivitetsdage eller følge de mange frivillige laugs 

arbejde ude og inde. 

• I Madens Hus kan man deltage i historisk madlavning i fire autentiske 

køkkener. 

www.detgroennemuseum.dk 

http://www.gammelestrup.dk/
http://www.detgroennemuseum.dk/

