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Mere fondsstøtte til nyt, stort projekt i
Norddjurs
Når projektet ALLE BØRN SKAL MED skydes i gang, bliver det
med støtte fra yderligere to fonde. Projektet, som allerede støttes
af Nordea-fonden, har modtaget yderligere 150.ooo kr. fra Ole
Kirks Fond og 25.000 kr. fra Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond.
Projektet ALLE BØRN SKAL MED, skal over tre år levere kultur til
småbørnsfamilier i Norddjurs. Ikke mindst til familier i en udsat position.
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Det glæder derfor Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum, der er
samarbejdspartner i projektet, at det nu er lykkedes at hente de fornødne
supplerende bevillinger til den ekstra indsats hjem:
”Små børn i familier i udsatte positioner får ikke
nødvendigvis de samme kultur- og naturoplevelser som deres
jævnaldrende, og det vil vi gerne lave om på med ALLE BØRN SKAL MED.
I projektet vil Norddjurs Kommunes børn i alderen 0-6 år og deres familier
blive præsenteret for en perlerække af gratis, lettilgængelige og
inddragende kultur- og naturformidlingstilbud. Projektet vil både nå ud til
kommunens mindste i dagtilbuddene og gennem aktiviteter målrettet
familier. Den røde tråd bliver den unikke natur og kultur i Norddjurs”,
fortæller museumsinspektør fra Gammel Estrup, Helle Ingerslev Kristensen.
Kultur til de allermindste borgere i Norddjurs
En af projektets grundpæle bliver et princip om maksimalt fem kilometer til
den nærmeste kulturoplevelse ligegyldigt, hvor man bor i Norddjurs, og
tilbuddene skal målrettes de allermindste.
”Norddjurs Kommune er kendetegnet ved lange afstande
mellem kulturinstitutionerne og en forholdsvis stor andel af borgere uden
videregående uddannelse. Derfor mener vi, at det er vigtigt med indsatser,
der møder de små børn og deres familier i nærmiljøet ikke mindst de
allermindste børn og vordende forældre, der gennem familiernes fælles
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kulturoplevelser kan få positive oplevelser med udgangspunkt i andet end
forældreskabet,” forklarer Helle Ingerslev Kristensen.
ALLE BØRN SKAL MED er støttet af Nordea-fonden, Ole
Kirks Fond og Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond. Projektet udføres i
perioden 2020-2023 i samarbejde mellem Gammel Estrup Danmarks
Herregårdsmuseum, Norddjurs Kommune og Museum Østjylland, som er
projektleder.
For yderligere information kontakt Helle Ingerslev Kristensen på
hik@gammelestrup.dk eller T 8648 3001.

Projektet ALLE BØRN SKAL MED, skal over de næste tre år levere kultur til
de mindste borgere i Norddjurs Kommune. Foto: Gammel Estrup
Danmarks Herregårdsmuseum.
Hovedmålgruppen for
projektet ALLE BØRN
SKAL MED er børn i
alderen 0-6 år og deres
familier. Foto: Gammel
Estrup Danmarks
Herregårdsmuseum.
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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.
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 8
fastansat. Museumsdirektør Britta Andersen har ansvaret for den
daglige ledelse.

•

Gammel Estrups Netværk blev stiftet i 2006 og har 120-130 aktive
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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