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Udendørs jul på Gammel Estrup  

og Det Grønne Museum 
 
Selvom de to museer er lukket, kan man stadig få en bid af 

julestemningen – og det er ganske gratis. 

De to museer ved Auning er som alle andre museer i Region Midtjylland 

omfattet af de nye Corona-restriktioner og lukker derfor de indendørs 

udstillinger fra lørdag den 12. december. Heldigvis råder museerne over et 

stort udendørs område, så der er rig mulighed for at gå en frisk juletur og 

opleve dyrene, haverne og den smukt oplyste herregård.  

Der vil også være mulighed for at besøge museumsbutikkerne og købe gaver 

samt varme drikke, og melder sulten sig, sælger Herregårdskøkkenet 

hjemmebag ”to go”. I adventsweekenderne sælger de lokale Lions Club 

Svaner desuden juletræer i Borggården. Museerne har som normalt lukket i 

januar, og håber på at slå dørene op til sæsonen 2021 den 2. februar. 

 

Info 

• Man kan gå en tur udendørs 12.-23. december kl. 10-16 samt 27.-30. 

december kl. 10-16. 

• Museumsbutikken på Gammel Estrup Danmarks 

Herregårdsmuseum har åbent i hele perioden med salg af varer samt 

kaffe og kage. Museumsbutikken på Det Grønne Museum har åbent 

til og med 20. december. 

• I weekenderne 12.-13. december og 19.-20. december sælger Liuons 

Club Svanerne juletræer i Borggården. 

 

 

Kontakt 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum, Britta Andersen, 

ba@gammelestrup.dk eller 3146 3001. 

Det Grønne Museum, Anne Bjerrekær, ab@dgmuseum.dk eller 2080 1278. 
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På Gammel Estrup kan man 12.-23. december samt 27.-30. december gå en 
juletur og opleve julelyset. Man kan også købe julegaver og juletræer samt 
kaffe og kage. Foto: Morten Weltz. 
 

På Det Grønne Museum kan man ønske køerne og fårene god jul og nyde 
den historiske julepynt gennem vinduerne. Man kan se den knejsende 
grønkål i haven og måske også få et glimt af gårdboen. Foto: Det Grønne 
Museum.  
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Fakta om Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum 

• På Gammel Estrup kan man besøge tjenestefolkenes gemakker eller 

gå på opdagelse i husets hemmelige gange og mørke kældre. Man 

kan også opleve, hvordan grever og grevinder levede til hverdag 

og fest i herregårdens fornemt indrettede sale og stuer.   

• 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/

