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PRESSEMEDDELELSE 

 

 

Særligt sårbare mødre inviteres på museum 

 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum og Museum 

Østjylland inviterer kommende og nybagte mødre i sårbare og 

udsatte positioner på besøg til forskellige arrangementer. Målet 

er at skabe et trygt og positivt sted, hvor mødre og børn kan være 

sammen og udvikle relationer i kulturhistoriske rammer. 

 

På Gammel Estrup og Museum Østjylland har der allerede været afholdt en 

række forskellige arrangementer i samarbejde med sundhedsplejen. Både 

gravide og nybagte mødre har deltaget, og der har både været mødre fra 

dagbehandlingen, mødre i sårbare og udsatte positioner samt en 

arabisktalende mødregruppe på besøg indtil videre. Det har været berigende 

for museerne, men også udfordrende fordi målgruppen var ny for de 

museumsansatte: 

”Når vi samarbejder med den kommunale sundhedsplejerske og 

inviterer de mødre på besøg, som måske har ekstra brug for en god 

oplevelse, så har vi lært, at rammerne er afgørende for det gode besøg. Er 

der lunt nok i gulvhøjde? hvor kan barnevognene holde? hvad med 

puslepladser? Og hvordan kan vi arbejde med kulturhistorien på en måde, 

så museet i samarbejde med mødrene kan skabe et positivt rum og 

eksempelvis lave noget kreativt, som man kan gå til og fra med sin baby på 

armen? Det er alt sammen overvejelser, som vi har brugt meget tid på”, 

fortæller Helle Ingerslev Kristensen, der er museumsinspektør i afdelingen 

for børn og unge på Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum. 

 

Alle børn skal med 

Indsatsen overfor mødre i sårbare og udsatte positioner er en del af projektet 

ALLE BØRN SKAL MED, der er målrettet 0-6-årige og deres voksne. 

Projektet har særligt fokus på børn, der ikke har de nemmeste vilkår i livet, 

og derfor spiller sundhedsplejen i Norddjurs en stor rolle i flere af 

aktiviteterne. Sundhedsplejerske Kirsten Lundquist fortæller: 

  ”Vi samarbejder meget med museerne omkring projektet ALLE 

BØRN SKAL MED, og vi får et godt indblik i, hvad museerne kan tilbyde 

den målgruppe, som vi arbejder med i det daglige. Det har været et meget 

positivt samarbejde, og vi oplever museumsansatte, som er meget 
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engagerede, omstillingsparate og løsningsorienterede, når der skal tænkes 

alternative muligheder ind.” siger hun. 

Formålet med indsatserne for mødre i sårbare og udsatte 

positioner er at bekæmpe den sociale slagside, der er mellem land og by, og 

skabe bedre vilkår for Norddjurs’ børn og familier. 

”I landkommuner som Norddjurs, er uddannelses- og 

indkomstniveauet generelt lavere end i de større byer. Børn i familier med 

et svagt fundament forbliver oftest i bunden rent færdighedsmæssigt 

gennem hele deres opvækst på trods af samfundets mangeårige 

bestræbelser på at skabe et institutions- og uddannelsessystem med lige 

muligheder for alle. Indsatser i institutioner og skole kan ikke løse 

problemet alene, men forskning viser, at vi kan løfte de udsatte børn 

gennem større, helhedsorienterede indsatser, der inddrager hele familien. 

Kultur, kulturhistorie og friluftsliv i kulturlandskabet kan være en vej til 

dette løft, så derfor samarbejder Gammel Estrup og Museum Østjylland 

med Norddjurs Kommune om en række indsatser for kommende og 

nybagte mødre”, forklarer Helle Ingerslev Kristensen. 

Projektet ALLE BØRN SKAL MED udføres i samarbejde mellem 

Norddjurs Kommune, Museum Østjylland og Gammel Estrup Danmarks 

Herregårdsmuseum. Projektet er støttet af Nordea-fonden og løber i første 

omgang frem til sommeren 2023. 

 

For yderligere information kontakt museumsinspektør Helle Ingerslev 

Kristensen på T 8648 3001 eller hik@gammelestrup.dk. 

 

De bedste hilsener 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum 

 

Herregården Gammel Estrup på det nordlige Djursland er ramme om en 
række arrangementer for sårbare mødre og deres børn. Foto: Gammel 
Estrup Danmarks Herregårdsmuseum. 


