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PRESSEMEDDELELSE

Børn får Gammel Estrup til at blomstre
45 specialelever fra Auning Skole var den 1. oktober til en særlig
biodiversitetsdag på Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum, hvor
de var med til at plante blomsterløg og etablere levesteder for insekter i et
særligt område af den gamle herregårdshave.
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kortlægge artsrigdom og arbejde naturvidenskabeligt med dyre- og planteliv i
forbindelse med skolearbejdet på Auning skole, der ligger få kilometer fra Gammel
Estrup. Museumsinspektør og naturvejleder Helle Ingerslev Kristensen fortæller:
”Oplevelser i naturen styrker børns læring og trivsel på en lang række
parametre, og særligt børn med udfordringer kan opnå store gevinster ved at skifte de
vante rammer i hjem og institution ud med den lokale natur – især hvis det ovenikøbet
sker i kombination med unikke historiske rammer, som vi har her i kulturmiljøet
omkring Gammel Estrup”, fortæller hun.
Ideen med biodiversitetsdagen er således at give specialeleverne en god og
lærerig oplevelse, men også at skabe ekstra fokus på naturen og det dyre- og planteliv, der
er i herregårdshaven:
”Naturen er i disse år presset af, at mennesket i mange år har trukket
store veksler på miljøet. Der er med andre ord behov for at tænke anderledes og aktivt
tænke i diversitet – det vil sige flere hjemmehørende blomster, flere planter og flere
træer, som kan være med til at sikre flere insekter og på den måde skabe et mere
mangfoldigt dyre- og planteliv til glæde for de kommende generationer”, forklarer Helle
Ingerslev Kristensen.
Biodiversitetsdagen er startskuddet til et større projekt i herregårdshaven
på Gammel Estrup, hvor der– med hjælp fra private donatorer – vil blive plantet 30.000
blomsterløg.
For yderligere information kontakt museumsinspektør Helle Ingerslev Kristensen på T
8648 3001 / 8795 0711 / hik@gammelestrup.dk.
De bedste hilsener fra
Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.
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Der blev blandt andet bygget insekthoteller, da specialklasserne fra Auning Skole var til
biodiversitetsdag på Gammel Estrup den 1. oktober. 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 1700-talsfestivalen i juni måned og juleaktiviteter i
forbindelse med udstillingen Jul for herskab og tjenestefolk. Desuden har museet en aktiv
kulturtjeneste for børn og unge.

•

Museet har i gennemsnit 100.000 besøgende om året. Der er åbent året rundt 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 15-20 personer – heraf 9 fastansat. Museumsdirektør Britta
Andersen har ansvaret for den daglige ledelse.

•

Gammel Estrups Netværk blev stiftet i 2006 og har omkring 150 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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