
Det Grønne Museums 

Venneforening 
 

 

 
 

OPFORDRING: 
Vi vil gerne opfordre de af jer, der endnu ikke er medlem af et laug, til snarest at blive det! Vi 
mangler særligt frivillige til polakhusgruppen, bryggerne og kulsvierne, men de andre laug/grupper 
kan også sagtens bruge nye medlemmer. Det er ikke nødvendigt med stort forhåndskendskab – 
det lærer du hurtigt af de andre. 
 
Er du interesseret, eller vil du bare gerne høre lidt mere, så kontakt museumsinspektør Anette 
Stavensø Møller på telefon 20 80 31 28 – det er Anette på fotoet, og hun vil tage godt imod dig!  
 

Nyhedsbrev  
Maj 2019 

 
 
 
 

HUSK: 
Venneforeningens medlemsaften den 12. juni kl. 19 

på Det Grønne Museum 
 
 



Nyt fra Venneforeningen 
 

 
Hjælp Venneforeningen med at få flere medlemmer 
Bestyrelsen for Venneforeningen har sat sig et mål om at nå 200 nye medlemmer inden 
generalforsamlingen i marts 2020. For at nå dette mål, vil vi gerne bede om en hjælpende hånd fra 
jer medlemmer. Har I en nabo, en bekendt eller et familiemedlem, som eventuelt kunne være 
interesseret i at støtte DGM med et medlemskab af Venneforeningen? Så giv endelig 
vedkommende en opfordring til at blive medlem! – eller giv et medlemskab som gave! 

SÅDAN BLIVER MAN MEDLEM: 
Send en mail til info@dgmuseum.dk eller opret et medlemskab i billetlugen, når man ankommer 
til Det Grønne Museum. 
- Et personligt medlemskab koster 200 kr. pr. år 
- Et par koster 300 kr. pr. år 
- Et medlemskab for foreninger/firmaer koster 500 kr. pr. år 
 
Venneforeningen er kommet på Facebook 
I bestræbelserne for at nå målet med 200 nye medlemmer, er Venneforeningen kommet på 
Facebook. Vi håber, derved at blive mere synlig for endnu flere. Man kan finde os ved at søge 
”DGMs Venneforening” på Facebook. Eller ved at gå ind på Venneforeningens hjemmeside under 
Det Grønne Museum https://detgroennemuseum.dk/venneforening/ for at finde Facebook-siden. 
 
Generalforsamling 
Der var ca. 70 medlemmer til stede ved generalforsamlingen på Det Grønne Museum lørdag den 
9. marts. Formanden Lars Nielsen kunne berette om et travlt og aktivt år for foreningen. 
Venneforeningen har ydet hjælp til museet af såvel praktisk som økonomisk art ved flere 
lejligheder. Foreningen kom ud af 2018 med et overskud på kr. 67.000 efter at have ydet bidrag til 
museet på kr. 17.500. Egenkapitalen er steget til kr. 781.000. Erik Have, Jens Peder Nielsen og 
Henning Millard blev valgt til bestyrelsen, og Jørgen Clausen blev valgt til suppleant. Formanden 
takkede Karsten Rasmussen for arbejdet for foreningen gennem flere år. Efter 
generalforsamlingen holdt museumsinspektør Helle Serup et foredrag om de danske skove i 1.000 
år.  
 
Medlemsaften 
Den 12. juni kl. 19.00 inviteres alle interesserede medlemmer til en tur med rundt bag kulisserne 
på Det Grønne Museum. I vil i mindre hold blive ledt rundt til forskellige medarbejdere, der 
fortæller om deres ansvarsområde og giver en opdatering på, hvad de beskæftiger sig med. 
Museets nye udstilling ”Våd Jagt” om hav- og kystfiskeri, bliver én af stationerne – det samme gør 
MADENS HUS.  
Mødested: Det Grønne Museum.  
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Nyt fra museet 
 

De nye udstillinger                                  
Arbejdet med de nye basisudstillinger fortsætter, og udstillingerne tænkes meget ambitiøse, så 
det er nødvendigt at skaffe et to-cifret millionbeløb hos fonde. Desværre er der netop kommet 
afslag fra den første fond, men der er kontakt med andre, og vi krydser fingre… I mellemtiden 
anvender vi en del af det store udstillingsrum til en særudstilling ”Våd Jagt” om hav- og strandjagt. 
 
Skiltning 
Når I til sommer færdes rundt på museets udendørsarealer, vil I blive mødt af en helt ny skiltning, 
der forhåbentlig vil gøre det nemmere for de besøgende at finde rundt. 
Og det er samtidig lykkedes os sammen med Gammel Estrup, Danmarks Herregårdsmuseum, at få 
tilladelse til at opsætte et af de brune motorvejsskilte v. afkørslen v. Hadsten. Vi glæder os til i 
fremtiden at kunne reklamere for ”Gammel Estrup Museer” for alle de forbikørende.    
 
Den Gamle Stald  
Museets mangeårige forpagtere opsagde kort før jul deres forpagtning pr. 30/6 2019. Museet har 
haft den ledige forpagtning slået op, men desværre kom der i første omgang ingen ansøgninger. 
Museet arbejder pt. på at den nuværende kontrakt forlænges til og med d. 31/12 2019, så det 
sikres, at de besøgende stadig kan nyde god mad og kaffe under et museumsbesøg. Og at 
selskaber og fødselsdage stadig kan fejres på højt kulinarisk niveau i museets fine historiske 
rammer. 
 
Medarbejdere 
Formidlingschef Julie Fabricius Friis har valgt at søge nye museumsudfordringer. Julie var den ene 
ud af 2 inspektører, der valgte at flytte med fra Jagt- og Skovbrugsmuseet, men hun har måttet 
konstatere, at det er for svært at få en dagligdag med familie på Sjælland til at hænge sammen 
med et ansvarsfuldt job som leder her på stedet. Julie har været en ildsjæl under flytningen og i 
idefasen til de nye udstillinger, og vi kommer til at savne hende. Stillingen som formidlingschef slås  
op snarest. 
 

   Julie viser rundt i udstillingen ”Flytningen”                        

 



Aktivitetsplan for sommer og efterår 2019 
For mere info se www.detgrønnemuseum.dk eller følg med på museets Facebook. 
 
12. juni Venneforeningsaften  
 
15. juni Museernes Dag. Genopdag historien. Præsentation af museets nylavede kopi 

af en hippomobil 
  
29. jun-11. aug. Sommerferie med fokus på husdyrene 

18. august   HØST og Historisk Dyrskue 

25. august Vædderlamskåring 

29. august Havevandring med gartner og madhistoriker samt smagsprøver i Madens Hus. 
Kl. 17.00 – 20.00 (kræver særskilt billet) 
 

31. august  Saml snapse-urter i Den Landbrugsbotaniske Have med Jan Kristiansen fra 
Snaps & Urter (kræver særskilt billet) 

 
7. september Hubertusjagt  

22. september  Op af jorden (kræver særskilt billet) 
De gamle plove skal endnu en gang i jorden, når markerne skal pløjes. Motor 
Traktor Klubben Jylland og Dansk Veteran Traktorklub deltager 

25. september Smagens Dag - Kokkedyst i Madens Hus 
og: Klog på madhistorien – Suppens historie.  

27. september  Frivillig Fredag i Auning 

12.-20. oktober Efterårsferie med temaet ”Det Grønne Museum samler forråd” 

14. oktober Efterårsferie i Madens Hus. Knæhøj karse og bred ymer. Mød husmødre og 
smagen af 1970-erne 

26. oktober  Fortidens korn i brød, kager, pasta – og så lidt gris 
PRIS 150 kr. 

30. oktober  Foredrag. Anette Hoff fortæller om chokoladens historie 
(kræver særskilt billet) 

3. november  Stor kokkekonkurrence (endnu ikke offentligt) 

13. november  Foredrag om aktuelt emne – hold øje med hjemmesiden  
(kræver særskilt billet) 

30. nov. – 1. dec. Julemarked 

Museet deltager derudover i arrangementer ”ude af huset”: d. 15. juni ”Vores Randers”, d. 6.-8. september 
Food Festival i Århus samt d. 8. september Naturens Dag på Skovskolen i Nødebo. 
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