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Velkommen til foråret
og sommeren 2018
Det er med stor glæde, at vi igen i år kan præsentere
et alsidigt program fyldt med spændende, lærerige
og kreative aktiviteter og oplevelser for både børn og
voksne.
Det er et program, der har fokus på både tradition
og fornyelse. Og programmet er igen i år blevet til
i tæt samarbejde mellem Karensmindes Venner,
Besættelsessamling Grindsteds Venner, Billund
Bibliotekerne og museet.
I de første måneder af 2018 afsluttes den store
renovering af tagene på Karensminde. Vi glæder
os derfor til snart at kunne præsentere det færdige
arbejde, der bringer gården flot og smukt tilbage til dens
oprindelige udseende.
I 2018 sætter museet også for alvor gang i udviklingen
af det nye Museumscenter Karensminde, hvor Billund
Kommune i løbet af de kommende år samler alle
museumsaktiviteter. Det er et spændende og visionært
projekt, som Billund Kommunes Byråd besluttede
i foråret 2017.
Vi ser frem til at byde dig velkommen til
forhåbentlig mange gode oplevelser i 2018.
Med venlig hilsen
Ole Bisbjerg
Leder af Biblioteker, Borgerservice og
Museer i Billund Kommune

Hold dig opdateret på vores hjemmeside
www.billundmuseum.dk eller på
facebook.com/billundkommunesmuseer
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Billund Kommunes Museer er et statsanerkendt
kulturhistorisk museum i Sydjylland. Museets
administration er placeret i Grindsted på Magion
Biblioteket. Museets faglige profil er nyere tids
kulturhistorie i Billund Kommune primært med
fokus på landbrugshistorie, industrihistorie
og stationsbyens udvikling samt turisme.
Administration
Billund Kommunes Museer
Tinghusgade 15 · 7200 Grindsted
Tlf.: 79 72 74 90 · Email: museet@billund.dk
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Museumscenter
Karensminde
Museumscenter Karensminde er et unikt, aktivt og
levende landbrugsmuseum, hvor man kan opleve dansk
landbrug, som det var i perioden 1920’erne – 1950’erne.
Gården er en fantastisk tidslomme, og det samme må
siges om den smukke omkringliggende natur. Som gæst
på Museumscenter Karensminde får du en fortræffelig
mulighed for at følge dagligdagen i landbruget gennem
en række oplevelser og aktiviteter.
Et besøg på Museumscenter Karensminde er som at
træde ind i en anden tidsalder. Du kan gå på opdagelse på
hele gården og i stuehusets mange rum, hvor en historie
fra gamle dage gemmer sig i hver en krog. Eller du kan
besøge udstillingsbygningen og dykke endnu dybere ned
i historien.

Hedder du Karen?

Du kommer gratis ind på Museumscenter
Karensminde, hvis du deler navn med gården.
Der har nemlig altid været en Karen på gården.
Den sidste Karen, Karen Søgård, pusler stadig
rundt i stuehuset på den gamle gård, og hun kan
fortælle, at gården fik sit navn allerede
i 1914 til minde om alle dem, der hed Karen.
Når du besøger os, skal du såmænd bare
fremvise legitimation, så får du udleveret et
navnebadge, som du skal bære under besøget.
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Aktiviteter der
følger årets gang
I løbet af året er der aktiviteter for hele familien på
Museumscenter Karensminde. Det kan eksempelvis
være i træværkstedet, hvor der laves legetøj fra gamle
dage, i smedeværkstedet, hvor der laves hestesko og
andre jernredskaber eller i varmestuen, når der laves
kartoffeltryk eller males æg. Der er mulighed for at
hjælpe til i køkkenet, når der skal laves suppe eller
syltetøj. Du kan også besøge udstillingsbygningen,
der rummer spændende særudstillinger.
De frivillige fortæller gerne om deres arbejde og kommer
med anekdoter om gårdens historie. De kan både fortælle
om, hvordan man udførte arbejdet i gamle dage og
fortælle om alle de forskellige mennesker, der har boet
på gården.
Nyd jeres eventuelle medbragte madpakker, se
udstillingerne på stedet og få en oplevelse for
hele familien.

Kreative værksteder

Alle særlige aktivitetsdage
Kl. 10–15.30
Hver gang vi afholder særlige aktivitetsdage på
Museumscenter Karensminde, åbner vi for det Kreative
Værksted. Her kan børn og voksne prøve alt fra at male
sten, knytte snor, arbejde med uld, lave lys af bivoks,
lave glasmosaik, lave en pung af læder, støbe med tin og
meget mere. I det Kreative Værksted laver vi hver gang
en kendt aktivitet og en helt ny aktivitet - se mere på
museets hjemmeside.
Bemærk: På Forårsdagen åbner vi ikke det Kreative
Værksted.
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Fra jord til bord
I udstillingsbygningen på Museumscenter Karensminde
kan du opleve vores særudstilling Fra jord til bord, hvor
du får brug for alle dine sanser. Der er ting, du simpelthen
bare må røre ved, lytte til og opleve sammen med din
familie og dine venner.
Udstillingen giver et fantastisk indblik i livet på landet i
perioden 1920–1950. Vores digitale formidling giver dig
også mulighed for at opleve personlige historier helt tæt
på – og måske sætter de gang i dine egne erindringer.

6

Kom tæt på dyrene

På Museumscenter Karensminde er der rig mulighed for at
komme tæt på dyrene. For eksempel kan du give en hånd
med, når æggene skal hentes ind fra hønsene. Gå en tur
i stalden og se på grisen, som ofte har smågrise. Du kan
også kæle med kaninerne, der ligger og hygger sig i deres
bure eller fodre gederne, der altid er sultne efter lidt frisk
græs. Når de store jyske arbejdsheste bliver spændt for
vognen, er der også mulighed for selv at komme med en
tur ud over mark og land i den gamle hestevogn.

Besættelsesudstillingen
CF-gården
Billund Kommunes Museer har en stor samling med
genstande fra besættelsestiden. Samlingen belyser
dagliglivet og særlige begivenheder under besættelsen
i Grindsted. På CF-gården er en mindre del af samlingen
udstillet.
Udstillingen på CF-gården fortæller om modstandsbevægelsen, jernbanesabotage, illegale blade, rationering
og meget mere. Også tyskernes håndhævelse af magten
vises frem i et miljø indrettet som et Gestapo kontor og et
miljø indrettet som en fangelejr.
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Særlige aktivitetsdage

9. april
5. maj
Se side 20 og 27

I stuen og køkkenet kan man se, hvordan
folk klarede dagligdagen i en tid med mørk
lægning og kontrol, varemangel og rationering.
Udstillingen indeholder desuden en købmands
butik fyldt med rationeringsvarer – der er med
andre ord nok at se og opleve.

Besættelsesudstillingen
er kun åben på særlige
aktivitetsdage eller efter
aftale.
For mere information se bagerst i programmet.
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Billund Kommunes Museer
og Billund Bibliotekerne
Billund Kommunes Museers administration er placeret
på Magion Biblioteket i Grindsted. Derfor vil en række
arrangementer blive holdt på biblioteket eller afgå
herfra. Museet har endvidere indgået et partnerskab
med Billund Bibliotekerne. Det betyder, at vi ofte
slår vores kræfter sammen og laver udstillinger og
aktiviteter i fællesskab.
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Byt en
bog

Tag en af dine egne bøger med hjemmefra og med
ud på Museumscenter Karensminde. Her kan du
bytte dig til en anden bog, som du gerne vil læse.
Billund Bibliotekerne har nemlig opstillet en kasse
med kasserede bøger. Finder du flere bøger, der
vækker interesse, eller har du ikke din egen bog
med hjemmefra, koster en bog 10 kr. pr. stk.
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Aktivitetskalender

Nørkleaften

5. februar kl. 19.00
Museumscenter Karensminde

Kom til en hyggelig aften med fællessang og
historiefortælling. Du kan her give dig i kast med
gammeldags håndarbejde, nøjagtig som de gjorde
førhen ude på landet i vinterperioden.
Vi garanterer hygge og godt selskab.
Tilmelding på museet@billund.dk
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Vinterferie

10.–18. februar kl. 10-16
Museumscenter Karensminde

Aktiviteter
alle dage i
vinterferien
10.–18. februar

Foråret er på vej, og det betyder også, at der så småt er nye
små dyrebørn på vej. Prøv derfor et dyreløb i vinterferien,
hvor du kommer omkring gårdens dyr og gamle husdyrsracer,
og bliv klogere samtidig med, at du leger. Der er selvfølgelig
også tid til at kæle med dyrene og give dem godbidder.
I vinterferien skruer vi også op for kreativiteten og maler
dyr. Se om du kan tegne de dyr, du har mødt på den gamle
gård. Eller hvad med at tegne det dyr, du holder allermest af?
Eller måske du kan male dit helt eget fantasidyr?
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Aktivitetskalender

Vinterferie
Særlige aktivitetsdage
13. og 14. februar

Ølbrygning

13. februar kl. 10.30
Museumscenter Karensminde
Vi brygger øl på gården efter gamle opskrifter, så
øllet smager ligesom i de gode gamle dage. Der er rig
mulighed for få smagsprøver. Få inspiration til egen øl
brygning, udvid dine ølkundskaber og giv dine smagsløg
en oplevelse.
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Pandekagedag

14. februar kl. 10–16
Museumscenter Karensminde
På den store pandekagedag kan du spise dig
stopmæt i pandekager. I kaffestuen sælger vi
pandekager i alverdens afskygninger. Vi gør dig
klogere på pandekager, og du kan deltage i den store
pandekagequiz. Måske er du den klogeste i familien?

Aktivitetskalender

Besættelsestiden set
gennem historiske
genstande

1. marts kl. 19.30
Mødelokale 2. Fri entré
Magion Biblioteket

Museet har udvalgt en række genstande fra besættelses
tiden og bedt både interne og eksterne folk komme og
fortælle en historie, der knytter sig til genstanden. Det
kan være de brede briller, der tages på, hvor man fortæller
om nationale eller internationale begivenheder, eller det
kan være såkaldte mikro-historier, hvor man kan høre
personlige fortællinger.
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Foredrag om historiske
kriminalgåder på egnen

15. marts kl. 19.30
Mødelokale 2. Fri entré
Magion Biblioteket

Selvom Grindstedegnen gennem mange århundreder har
været meget sparsomt beboet, har der alligevel igennem
tiderne fundet mange mystiske og spændende hændelser
sted. Områdets tidlige historie er blevet skrevet af
fredløse, spritsmuglere, tatere og faldne adelsfolk.
I dette foredrag vil registrator Carsten Sander Christensen
kaste nyt lys over forskellige kriminalgåder, der har
fundet sted her på egnen eller er blevet begået af vigtige
personer, der havde tilknytning til egnen.
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Aktivitetskalender

Scrap

17. marts kl. 10–16
Museumscenter Karensminde

Scrap er en hobby, hvor man kan lære at folde,
klippe og sammensætte papir og andre materialer
til kort, billeder og pynt til hjemmet. På denne
dag viser flere scrap-entusiaster deres flotte ting
frem. Er du scrapper kan du tilmelde dig på
lto@billund.dk.
For gæsterne arrangerer vi denne dag en
workshop, hvor du kan prøve at lave lag-på-lag
kort.
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Påske

27. marts, kl. 10–16
Museumscenter
Karensminde

På denne dag kan du være med til at lave påskepynt.
Vi maler på æg, og du må helt selv bestemme, hvilke
flotte mønstre og motiver, der skal være på dit æg.
Påskeharen har også været forbi, og han har tabt en
masse af sine æg på gården og ude blandt de andre
bygninger og dyr. Deltag i det store æggeløb, og
hjælp med at finde alle æggene.

Museet og biblioteket viser sammen en mini-udstilling
om påskens historie på Magion Biblioteket. Så slå
et smut forbi og få både det historiske indblik via
kilder og genstande, men få også inspiration til egne
påsketraditioner, pynt og klip via bibliotekets mange
bøger om emnet.
Udstilling fra 12. marts – 6. april på Magion Biblioteket.
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Aktivitetskalender

Tre spændende historier
fra besættelsen

9. april kl. 16–20. Fri entré
CF-gården

Vi inviterer alle til en spændende aften med tre
udvalgte historier, der knytter sig til tre udvalgte
genstande fra museets samling. Imens byder vi på
erstatningskaffe og krigsmakroner. Vi fortæller kl.
17.00 og igen kl. 19.00.
Oplev besættelsestiden på en anden måde og gå
opdagelse i udstillingen på denne særlige mærkedag.
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Da mormor var dreng
15. april kl. 10–12. Gratis
Magion Biblioteket

Børnebiblioteket og museet inviterer alle børnebørn og
deres bedsteforældre til en formiddag i de gode gamle
dage, dengang mormor var dreng. Dagen vil være fyldt
med fortællinger fra gamle dage og sjove aktiviteter,
hvor man kan prøve gamle lege og opdage en anden tid
som barn i Danmark. Kom og leg med som bedstemor og
bedstefar gjorde engang.

Arrangementet er gratis, men både børn og
voksne skal have billet.
Billetter bestilles via bibliotekets hjemmeside:
billundbib.dk
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Aktivitetskalender

Forårsdagen

29. april kl. 10–16
Museumscenter Karensminde

På forårsdagen er der et væld af forskellige aktiviteter
for hele familien. Vi får besøg af en masse modelflyentusiaster, der viser deres smukke fly frem og
foretager prøveflyvninger.
Vi skal også have vasket og sætter derfor storvasken i
gang. Der bliver brug for alle kræfter!
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Fårene
klippes
kl. 11

Fårene skal klippes. Kl. 11.00 går vi i gang med at klippe
den tykke uld. Samtidig kan du opleve, hvordan der bliver
arbejdet med ulden på forskellige måder.
Vi demonstrerer også podning på æbletræer, så du kan lære
nogle nyttige fif, du kan tage med hjem.
Se mere på næste side.
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Aktivitetskalender

Køerne
sættes
på græs
kl. 13

På forårsdagen er det tid til at slippe køerne ud af
stalden, så de kan opleve det skønne forår. Vi gør klar
hele dagen, og du må gerne hjælpe til. Når køerne
sættes på græs springer, hopper og danser de af
glæde, fordi de har glædet sig til denne dag hele
vinteren. Det er et herligt syn, som både små og store
altid nyder.
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En tur i naturen

3. maj kl. 19–21
Museumscenter Karensminde
Naturvejleder Peer Høgsberg tager os med rundt på
en gåtur i naturen omkring Karensminde. Det er en
meget spændende natur med både skov, hedelandskab,
Grindsted Å, engvandingskanaler og landbrug. Alle dele
rummer helt unikke historier og dyreliv. Der vil også blive
fortalt om Karensmindes specielle historie på turen.
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Aktivitetskalender

Mindegudstjeneste

4. maj kl. 19. Fri entré
Grindsted Kirke

73-årsdagen for befrielsen bliver markeret med en
mindegudstjeneste, fællessang og foredrag. Arrangementet
begynder kl. 19.00 på kirkegården, hvor der nedlægges blomster
og vi synger en mindesang. Herefter er der mindegudstjeneste
i kirken.
Efter gudstjenesten er der foredrag i kirkehuset. Her vil Jørgen
Eeg Sørensen fortælle om faderen Mogens Eeg Sørensen, som
var modstandsmand under krigen. En medarbejder fra Billund
Kommunes Museer vil ud fra forskellige historiske kilder fortælle
om livet i Grindsted under besættelsen.
Alle er velkomne til arrangementet, som er gratis.
Arrangør: Besættelsessamling Grindsteds Venneforening,
Billund Kommunes Museer og Grindsted Kirke.
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Rundvisning i
besættelsesudstillingen
5. maj kl. 10-16. Fri entré
CF-gården

Kom med på en spændende rundvisning i
besættelsesudstillingen, hvor vi kommer omkring
mange emner om Anden Verdenskrig i Grindsted,
blandt andet jernbanesabotage, dagligliv, den tyske
besættelsesmagt og modstandsfolkene. Grindsteds
spændende lokalhistorie udfoldes ved hjælp af
genstande og kilder.
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Aktivitetskalender

Friluftsgudstjeneste

25. maj kl. 16.30
Museumscenter Karensminde
Vi inviterer alle til friluftsgudstjeneste, hvor der
traditionen tro bliver prædiket om et særligt tema. Der vil
være musik og sang, og efter gudstjenesten er det muligt
at købe lidt mad i form af suppe og grillpølser. Der vil
selvfølgelig også være mulighed for at købe te og kaffe.
Det er noget helt specielt at samles under åben himmel til
hyggeligt samvær, kloge ord og lidt godt til ganen.
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Mødested:

Indgangen
til Magion
Biblioteket

Cykeltur om
engvandingens
historie

30. maj kl. 18.30. Gratis

Kom med på en cykeltur gennem engvandingens
historie gennem 150 år. Vi kører via Vesterbrogade og
ud til Museumcenter Karensmindes engområder.
Engvandingen blev fortrinsvist fremmet på Det Danske
Hedeselskabs initiativ, idet selskabet foranledigede
bygningen af talrige engvandingskanaler her på egnen.
Vi kører langs kanalerne og gør ophold forskellige
steder på ruten for at høre om Enrico Dalgas, engens
betydning gennem tiderne og landskabets betydning
for egnen.
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Aktivitetskalender

Mini-udstilling om
overtro

1. juni – 1. juli
Magion Biblioteket

Endnu engang arbejder museet og biblioteket sammen
om at lave en mindre udstilling – denne gang om overtro.
I Magion Biblioteket kan du møde gamle urter, jydepotter
og andre historiske genstande. Dyk endnu længere ned
i overtroen gennem bibliotekets bøger, eller oplev en
fantasy-verden, du slet ikke kendte.

30

På tværs af madkulturer

1. juni kl. 18–21
Museumscenter Karensminde

Museet inviterer lokale og internationale borgere i
Billund Kommune til en aften, hvor alle kan få udvidet
deres smagshorisont. Vi besøger forskellige dele af
verden ved at lave mad med og til hinanden.
Museet vil bidrage med gamle danske retter og lave
forskellige indslag, der kan gøre dig klogere på det
danske samfund og på Billund Kommune.
Vi beder alle om at tage én ret med hver, som man
enten kan lave hjemmefra eller lave på Karensminde
sammen med os. Man kan også møde op uden en ret,
men så koster arrangementet 50 kr.
Tilmelding på museet@billund.dk
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Aktivitetskalender

Stor have- og
fritidsmesse

10. juni kl. 10–16
Museumscenter Karensminde

Kom til stor have- og fritidsmesse og opdag alverdens
håndværk og planter. Du kan opleve mange forskellige
boder med planter, frø, spændende nye opskrifter med
udgangspunkt i haven, maskiner til større haveprojekter
og meget mere.
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Vi demonstrerer også forskellige håndværk – alt
lige fra pileflet til papirsnit. Kom også med til
spændende foredrag om haven og få inspiration til
egen haveindretning og beplantning. Der er fyldt med
familieoplevelser denne dag, så tag endelig alle med.
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Aktivitetskalender

Sankt Hans

23. juni kl. 18
Museumscenter Karensminde

Vi synger midsommervisen og sender heksen
afsted til Bloksbjerg på den gamle gård.
Kl. 18.45 er der underholdning på gårdspladsen –
vi afslører ikke hvad eller hvem – det skal være en
overraskelse.
Kl. 20.30 tænder vi for bålet og ser, om heksen
skriger og flyver sin vej. Der vil også være båltale.
Herudover kommer Underholdningsorkestret fra
Kulturskolen og spiller.
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Kom tæt på dyrene

Hver dag hele juli måned
Museumscenter Karensminde
Dyrene
fodres kl.
14.30
Hver dag i juli.
Mødested: stalden.

I hele juli måned kan du hver
dag hjælpe med at fodre
dyrene og passe dem. Du
kommer helt tæt på, når
dyrene i stalden skal fodres
og du kan give en hånd med,
når der skal hentes æg ved
hønsene. Du må kæle med
kaninerne og fodre gederne og
fårene.
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Aktivitetskalender

Dyrekørekort

2. og 3. juli kl. 10–16
Museumscenter Karensminde
Har du selv et dyr derhjemme? Eller tænker du på
at få et? Så skulle du prøve at tage dyrekørekort på
Museumscenter Karensminde. Her lærer du om at fodre
dyrene, om at løfte dem korrekt, om hvad man skal passe
på med, når man leger med dem og meget mere. Du får
et dyrekørekort udleveret som bevis på, du har lært en
masse nye og nyttige ting om at have kæledyr.

Fårene skal klippes

8. og 10. juli kl. 10-16
Museumscenter Karensminde

kl. 11.30
og
13.30

Det er på høje tid at få fårene klippet! Når hyrden
har gennet fårene sammen, fanger vi et par stykker,
som er klar til at få klippet den tykke uldvams af.
Fårene klippes omkring kl. 11.30 og kl. 13.30.
På gårdspladsen sidder spindepigerne parat til
at spinde ulden til garn og rokkens hjul snurrer
flittigt. Vi viser, hvordan man kan farve garnet med
plantefarver, så det får alle mulige smukke farver.

Bær, bier og bob

17. og 18. juli kl. 10–16
Museumscenter Karensminde

Vi skal til at koge syltetøj, og vi mangler
jeres hjælp til at plukke de søde modne bær,
der er klar ude i køkkenhaven. Der bliver
sikkert et par bær til overs, som man kan
smage. Biavlerne skal i gang med at slynge
honning, så det kan komme på glas. I laden
er der mulighed for at spille bob under
kyndig vejledning af de frivillige.
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Aktivitetskalender

Smør og ost

24. og 25. juli kl. 10–16
Museumscenter Karensminde

På gården foregår mejeriaktiviteter på helt gammeldags
facon uden brug af maskiner.
Vi hælder den syrnede fløde
i en gammeldags smørkærne,
og så gælder det om at bruge
kræfterne. Du kan følge hele
processen fra fløden hældes i
kærnen, til smørret er æltet og
klar til at blive pakket. Du kan
endda også selv prøve at arbejde
med kærnen. Der skal arbejdes og
lægges kræfter i, så du får helt
sikkert brugt dine muskler.
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Oplev de gamle
håndværk

29. og 31. juli
Kl. 10–16
Museumscenter
Karensminde

Vi har samlet en kreds af dygtige træhåndværkere.
En billedskærer viser, hvordan man med en stor
økse kan snitte de fineste ting. Billedskæreren viser
også, hvordan man med forskellige jern kan lave
udskæringer i træ.
Vi får besøg af møbelpolstreren, der demonstrerer sin
fine kunst og af løbebinderen, der ligeledes vil vise
os sit flotte håndværk. Vi arbejder i træværkstedet
med at lave fuglekasser, æblekasser og andre
spændende ting, så kom og vær med.

39

Aktivitetskalender

Høsten skal i hus
5. og 7. august kl. 10-16
Museumscenter Karensminde
Vi genopliver den gammeldags høst, og alle folk er i gang,
så det emmer af liv på den gamle gård.
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Høstkarlene går i marken kl. 11.00 og mejer kornet
med le. Pigerne går bag karlene og binder kornet op
i neg.
De stærke jyske heste er spændt for selvbinderen og
det går rask derudaf. Der kommer gang i vores gamle
høstmaskiner.
Om søndagen er folkedanserne med til at fejre
høstdagen og byder alle op til dans. Høstdagene er
altid nogle hårde, men dejlige dage.
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Aktivitetskalender

Cykeltur med historier
fra Grindsteddal,
Hinnum og den skjulte
gård i Dalsø
22. august kl. 18.30. Gratis

Mødested:

Indgangen
til Magion
Biblioteket

Billund Kommunes Museer arrangerer på denne
sensommeraften en tur i overtroens landskab
øst for Grindsted. Besjæling af naturen var vidt
udbredt i flere årtusinder her på egnen. Overtroen
er en vigtig del af Grindstedegnens historie og
egnens selvforståelse.

42

På denne cykeltur vil vi høre om den sunkne gård
i Dalsø, hvordan Rækker Bjerge opstod og andre
troldehistorier. Vi vil møde landskabets forskellige
beboere, høre om søens og mosens mytiske
betydning, samt få et indblik i forudsigelsen af en
vejrudsigt for 200 år siden.

Trekantområdets
Festuge og
De Internationale
Børnekulturdage

24. august – 2. september
Igen i år deltager vi sammen med Billund Bibliotekerne i
De Internationale Børnekulturdage i Billund, der skydes
i gang d. 24. august. Der er lagt op til en sjov og farverig
weekend med fokus på leg, læring og kreativitet, på
mødet mellem forskellige kulturer og på oplevelser ud
over det sædvanlige.
I forbindelse med Trekantområdets Festuge planlægger vi
også et arrangement i Grindsted by.
Nærmere program følger på billundmuseum.dk
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Ideér til nyt museumscenter

WORKSHOP
Borgerinddragelse

Alle museumsaktiviteter skal samles ved museumsgården
Karensminde. Ambitionerne er store for det nye
Museumscenter Karensminde, som kommer til at
indeholde tre temaområder; nyere tids landbrugshistorie,
industrihistorie og turismehistorie. Disse temaområder
vil blive præsenteret for gæsterne via innovative
formidlingsgreb.
Det bliver nødvendigt med kreative input og modige
ideer! Vi får brug for input fra borgerne i Billund Kommune
til at kvalificere behovene for det nye museum og
tænke nye tanker om, hvordan vi laver et spændende og
vedkommende museumscenter for alle.
Billund Kommunes Museer vil løbende invitere både
børn og voksne i Billund Kommune med til en række
spændende workshops, hvor den enkelte borger kan få
mulighed for at komme med sit bud på, hvilke oplevelser,
der skal tilbydes på det nye Museumscenter Karensminde.
For nærmere information om kommende workshops
og projektets udvikling se museets hjemmeside:
billundmuseum.dk.
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Dit liv i perspektiv
– fotofortællinger fra
Grindsted og omegn

Billund Kommunes Museer, GrindstedArkivet og
Billund Bibliotekerne startede i 2016 et samarbejde
om digitalisering og formidling af Lunds fotosamling.
Samlingen omfatter skønsmæssigt 170.000 billeder
fra perioden 1907–1983. Den er en enestående kilde
til viden om modernismens udvikling – om ændringer i
kulturelle traditioner, boligindretning, familiestrukturer og
modetendenser inden for klædedragt og frisure m.m.
Fotosamlingens store omfang og geografiske dækning
giver et enestående visuelt indblik i samfundsudviklingen
i Grindsted og omegn fra hedelandsby til stationsby og
videre til industriby.
Udvalgte fotografier kan ses på Lundsfotosamling.dk
Kender du personer eller steder på fotografierne, kan
du indtaste din egen historie via hjemmesiden. På den
måde bidrager du til den videre formidling af Lunds
Fotosamling.
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Venneforeninger
Karensmindes Venner
Foreningen Karensmindes Venner tager aktiv del i
driften af Museumsgården Karensminde i samarbejde
med Billund Kommunes Museer. De frivillige hjælper
til med pasning af dyrene på gården, driver køkkenet
og værkstederne på aktivitetsdage samt udfører
reparationer og mindre bygningsmæssige vedligehold.
Du kan læse mere om foreningen på:
karensmindes-venner.dk

Besættelsessamling
Grindsteds Venner
Foreningen Besættelsessamling Grindsteds Venner er,
i samarbejde med Billund Kommunes Museer, med til
at formidle historien om besættelsestiden i og omkring
Grindsted. Foreningen og museet afholder løbende
arrangementer i tilknytning til Besættelsesudstillingen
på CF-gården. Foreningen arbejder primært på at få
besættelsessamlingen frem i lyset og bevare mindet om
besættelsen for eftertiden.
Du kan læse mere om foreningen på: begv.dk

Tak!
Tak til alle samarbejdspartnere og frivillige ildsjæle som
er med til at skabe de mange spændende kulturtilbud, vi
sammen kan præsentere i foråret og sommeren 2018.
Stor tak til fotograf Anette Sofia Svejstrup og Kaare
Sandal Nissen for deres venlige udlån af fotografier til
dette program.
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Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

Særlige aktivitesdage
Museumscenter Karensminde
CF-gården
Magion Biblioteket
Andre lokationer

Museumscenter Karensminde
Landbrugshistorie fra ca. 1920 til 1950’erne,
industrihistorie og stationsbyens udvikling, samt turisme.
Morsbølvej 102 · 7200 Grindsted
Februar
Marts
April
Maj

Åbent i vinterferien, den 10.–18. 10 –16
Åbent på
helligdage, skolefridage
og weekender

Juni
Juli

10 –16
10 –16
10 –16
10 –16

Åbent alle dage

August

10 –16
10 –16

Se flere oplysninger under beskrivelserne for særlige
aktivitetsdage inde i hæftet.

Entré

Voksne kr. 40 under 18 er gratis.
Der er forhøjet entré ved Havedagen.
Grupperabat 50 %, mindst 10 personer på alm. åbningsdage.
Rundvisning kr. 350
Rundvisninger skal forudbestilles på tlf. 79 72 74 90
senest 10 dage før.
Aktiviteter i det kreative værksted kr. 5–25.

Besættelsesudstillingen på CF-gården
Udstillingen er åben den 9. april og den 5. maj,
hvor der er fri entré.
Herefter åbent efter aftale på tlf. 79 72 74 90
Hedemarken 16 · 7200 Grindsted

Magion Biblioteket
Administrationen for Billund Kommunes Museer
Tlf. 79 72 74 90 · Email museet@billund.dk
Tinghusgade 15 · 7200 Grindsted

www.billundmuseum.dk

Ret til ændringer forbeholdes ·

w

Åbningstider
forår og sommer 2018

