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Velkommen til efterårsog vintersæsonen
Det er med stor glæde, at vi igen i år kan præsentere et
spændende og alsidigt efterårs/vinterprogram fyldt med
lærerige og sjove foredrag, samt oplevelser og aktiviteter
for børn og voksne i alle aldre.
Tradition og fornyelse er bærende elementer i
programmet, som er blevet til i tæt og godt samarbejde
med bl.a. Karensmindes Venner, Besættelsessamling
Grindsteds Venner og Billund Bibliotekerne &
Borgerservice.
Blandt højdepunkterne i programmet er de traditionsrige
arrangementer Dyrskue og Veteranstævne i september
samt Julemarkedet i december. Her sættes alle sejl til, og
Karensminde summer af liv og aktiviteter og rigtig mange
glade besøgende. Det samme må siges om efterårs- og
vinterferien, hvor vi har de populære aktivitetsdage, og
hvor det kreative værksted er åbent.
Billund Kommunes Museer arbejder i disse år med
byrådets ambitiøse og visionære planer for det
kommende nye Museumscenter Karensminde. Og alle
besøgende på Karensminde får nu mulighed for at følge
planerne på tæt hold ved at besøge det Showroom, som
åbner i udstillingsbygningen d. 1. september.

Forskning og formidling er nøgleord for Billund
Kommunes Museer. Vores ph.d. stipendiat Holger
Grumme Nielsen forsker i ”Københavnerplantagerne”,
og der er mulighed for at blive klogere på begrebet
gennem foredrag om Gyttegård Plantage i januar og
aftenrundvisning i Baldersbæk Plantage i september.
Som noget nyt kan der bestilles billetter online til et
besøg på Karensminde og til vores arrangementer via
hjemmesiden.
Jeg ser frem til at byde dig velkommen til forhåbentlig
mange gode oplevelser på Museumscenter Karensminde
og med Billund Kommunes Museer.
Med venlig hilsen

Showroomet belyser projektet gennem tanker, ideer og
tegninger, der alle illustrerer, hvordan det nye museum er
tænkt ind i landskabet og hvilke funktioner og oplevelser,
som det kommer til at rumme. Det koster ikke ekstra at
besøge Showroomet. Man kan selvfølgelig også følge det
spændende projekt via museets hjemmeside:
billundmuseum.dk
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Ole Bisbjerg
Leder af Biblioteker, Borgerservice og Museer
i Billund Kommune
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Showroom for
det nye museumscenter
1. september - 30. april
Åbent i normal åbningstid
Udstillingsbygningen
Museumscenter Karensminde

I efteråret kan du i udstillingsbygningen opleve et helt
særligt showroom dedikeret til de foreløbige planer for
det nye Museumscenter Karensminde.
Showroomet vil indeholde både tanker, ideer og
tegninger, der alle illustrerer, hvordan man har tænkt
det nye Museumscenter Karensminde ind i en større
landskabelig sammenhæng, hvordan man har leget
med tanken om den hvide enggård og den hvide
monolit, og hvilke funktioner og oplevelser de nye
bygninger skal rumme.
Man kan booke en rundvisning via billundmuseum.dk
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Museumscenter
Karensminde

Aktiviteter der
følger årets gang

Museumscenter Karensminde er et aktivt og levende
landbrugsmuseum, hvor man kan opleve et dansk
landbrug, som det blev drevet fra 1920’erne til
1950’erne. Gården er en fantastisk tidslomme, og det
samme må siges om den smukke omkringliggende natur.
Et besøg på Museumscenter Karensminde giver dig rig
mulighed for at følge dagligdagen i landbruget gennem
en række oplevelser og aktiviteter.

I løbet af året er der aktiviteter for hele familien på
Museumscenter Karensminde. Det kan eksempelvis
være i træværkstedet, hvor der laves legetøj som i gamle
dage, i smedeværkstedet, hvor der laves hestesko og
andre jernredskaber eller i det kreative værksted, når
der laves stoftryk eller glasmosaikker. Der er mulighed
for at opleve, hvordan man laver mad på det gamle
støbejernskomfur i køkkenet.

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 historier
fra gamle dage gemmer sig i hver en krog.

De frivillige og museets medarbejdere 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 mange
spændende mennesker, der har boet på gården.

Hedder du Karen?

Nyd de medbragte madpakker, se udstillingerne på stedet
og få en oplevelse for hele familien.

Planlæg dit besøg

Du kommer gratis ind på Museumscenter
Karensminde, hvis du deler navn med gården.
Der har siden 1773 været en Karen på gården.
Den sidste Karen, Karen Søgård (f. 1929), har
fortalt, at gården fik sit navn allerede i 1914 til
minde om alle dem, der hed Karen.

På museets hjemmeside har vi samlet forskellig praktisk
information under fanen Planlæg dit besøg. Her kan du læse
om parkeringsforhold, tilgængelighed med kørestol, mad og
drikke, særligt for dig med baby, medtagning af hunde m.m.
Du er altid velkommen til at kontakte museet, hvis du har
spørgsmål vedrørende dit besøg.

Når du besøger os, skal du blot fremvise ID, så
får du gratis adgang.
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Naturen omkring
Museumscenter
Karensminde
Naturen omkring Museumscenter Karensminde er storslået
og byder på både hedelandskab, Grindsted Å, eng og
engvandingskanaler, plantage og agerbrug.
Heden er et menneskeskabt kulturlandskab, og opstår
fordi jorden ikke bliver plejet, og skoven fældes. Engen
blev brugt til græsning af kvæg, heste, geder og får,
samt til at høste til vinterfordring.
Omkring 1870 blev der etableret et engvandingsanlæg
ved Karensminde. Vanding blev foretaget flere gange om
året ved at vande et engstykke ad gangen i op til to uger.
Engvanding gav mange fordele. Vandet kunne bruges til
at beskytte mod både frost og tørke, og tilførte jorden
gødning og ilt.

Der findes også en plantage ved Museumscenter
Karensminde på de sandede jorde syd for gården,
hvor jorden var for dårlig til agerbrug. Her plantede
man primært nåletræer, og plantagen består i
dag af originale beplantninger fra 1899 og af nye
beplantninger fra efter årtusindskiftet.
Omkring Museumscenter Karensminde har Billund
Kommune oprettet stier til Engsøen, Sønderby Hede og
Lindegården. Se infoskilt ved P-pladsen.
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Historiske dyreracer
På Museumscenter Karensminde kan du opleve dansk
landbrug, som det var i perioden 1920’erne - 1950’erne.
Landbruget var i mellemkrigstiden kendetegnet ved, at der
blandt andet var mange forskellige dyr af gamle racer.
På Museumscenter Karensminde kan du opleve mange
af de historiske dyreracer. Karensmindes dyrehold havde
hovedvægt på kvæget. Før landbruget for alvor blev
mekaniseret med traktorer, var det hesten, der trak læsset.
Især den Jyske Hest blev brugt i markarbejdet. I dag bruger
vi derfor også jyske heste i driften af Karensminde. Andre
historiske dyreracer på Museumscenter Karensminde er
fårene, hønsene og grisene.

På Museumscenter Karensminde er der rig mulighed for
at komme tæt på dyrene. Nogle dage kan du give en hånd
med, når æggene skal hentes ind fra hønsene. Du kan 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 besøge 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 hede i den gamle hestevogn.
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Stuehuset

Særlige aktivitetsdage
Der er gerne gang i stuehuset på de særlige aktivitetsdage.
I køkkenet er der tændt op i det store brændekomfur, og du
kan få smagsprøver på mad, lavet efter gamle opskrifter.
I spisekammeret kan du se, hvordan man dekorerede
hylderne i gamle dage, og hvordan service og køkkenredskaber så ud dengang, der stadig boede mennesker
på gården.
I stuen bliver der ofte arbejdet med forskelligt håndarbejde;
vævning, knipling og strik er blot nogle af de håndværk, du
kan se blive fremstillet.

De ældste dele af stuehuset er fra midten af 1800-tallet.
Der er dog blevet foretaget en del ombygninger igennem
tiderne. Den nuværende indretning med møblement og
indbo er fra slutningen af 1930’erne. Der blev indlagt
elektricitet på Karensminde i 1939, hvilket ses på de
tidligere petroleumslamper med glødepærer.
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Smedjen

Særlige aktivitetsdage
Kom og oplev smedens arbejde i smedjen. Her kan børnene
sammen med smeden lave et lille hjerte i jern på den store
ambolt. Smedjen, der er en kopi af smedjen i Kærbæk,
blev bygget i 1992. Værktøjet er det originale værktøj fra
Kærbæk. Smedjen drives af Karensmindes Venner.

Hestevognen

Særlige aktivitetsdage
På særlige aktivitetsdage kan hele familien komme på tur
med hestevognen. Hestevognen bliver trukket af gårdens
store jyske heste. På turen ser I både mark, hedelandskab
og skov.

Træværkstedet

Særlige aktivitetsdage

Bang, bang, bang – man er ikke i tvivl; i træværkstedet
bliver der arbejdet med hammer og søm. Her kan børnene
selv få lov at prøve kræfter med værktøjet og for eksempel
bygge en flyvemaskine. Du kan også købe flotte fuglehuse og
hjemmeslåede æblekasser.
14
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Kaffestuen

Særlige aktivitetsdage

Kreativt værksted
Særlige aktivitetsdage
Kl. 10–15.30

Kaffestuen er åben på særlige aktivitetsdage. Her kan du
købe et godt, hjemmelavet måltid eller en ostemad, kaffe
og kage. I køkkenet laves der mad efter gamle opskrifter
og med fokus på årstiden og de grøntsager, bær og frugter,
som dyrkes på gården.

Vi åbner det kreative værksted på de fleste særlige
aktivitetsdage. Her kan børn og voksne prøve kræfter
med forskellige kreative sysler. Aktiviteterne er forskellige
fra gang til gang og er tilpasset arrangementets tema.
Du finder det kreative værksted i vognporten.

Laden

Særlige aktivitetsdage
I laden finder du vaffelboden med de populære
Karensmindevafler. Mens du nyder de lækre vafler, kan
du se filmen Årets gang på Karensminde.
I laden er du hjerteligt velkommen til at nyde din
medbragte madpakke.
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På billundmuseum.dk kan du finde et program for
aktiviteterne i det kreative værksted.

Besættelsesudstillingen
CF-gården
Billund Kommunes Museer har en stor samling med
ca. 12.000 genstande fra besættelsestiden. Samlingen,
som er en af landets tre største, 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. I udstillingen er der også rum med
gengivelser af et Gestapo-kontor og en celle i en fangelejr.

I stuen og køkkenet kan man se, hvordan
folk klarede dagligdagen under besættelsen
med mørklægning og kontrol, varemangel og
rationering. Udstillingen indeholder desuden en
købmandsbutik fyldt med rationeringsvarer.

Besættelsesudstillingen
er kun åben efter aftale.
For mere information se bagerst i programmet.
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Aktivitetskalender

Historisk dyrskue og
veteranstævne

8. september kl. 9.30-16
Museumscenter Karensminde
Støttet af:

Entré
Voksne 60 kr.
Børn og unge
under 18 år
fri entré

Kom til det traditionsrige, historiske dyrskue og se de gamle
danske husdyrracer. Dyrene kåres og præsenteres i ringen.
Broholmerselskabet afholder deres eget skue med kåring af
hunde.
Veteranstævnet er fyldt med gamle biler, traktorer og
motorcykler. Få en snak om hestekræfter og kølerfigurer.
Om eftermiddagen præsenteres alle veterankøretøjerne i
ringen.
I laden er der boder, hvor du kan købe specialiteter, håndværk
og husflid.
I år åbnes dyrskuet med en tale af Anni Matthiesen (V).
20
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Aktivitetskalender

Revysangens genklang
27. september
Museumscenter Karensminde

Aftenrundvisning i
Baldersbæk Plantage

30. september kl. 19-21
Pris for voksne 75 kr.
Børn/unge under 18 år er gratis
Tilmelding: billundmuseum.dk
Tag med på en aftenrundvisning i københavnerplantagen
Baldersbæk, der blev etableret i 1891 af den velhavende
grosserer Holger Petersen i samarbejde med billedhuggeren
A. Bundgaard.
Her i skumringstiden kommer vi forbi skulpturer, springvand
og statuer, og hører den spændende fortælling om både
Baldersbæk og om selve fænomenet københavnerplantager.
Fortalt af ph.d.-studerende Holger Grumme Nielsen, der forsker
i emnet.

I mere end 100 år er der blevet lavet revy i Danmark, og
kisten med danske revysange er proppet med spændende,
sjove, alvorlige og flotte viser.
På denne dag dykker vi ned i den danske revysangs historie
fra forskellige perioder. Der bliver fremført viser af bl.a. Liva
Weel, Dirch Passer, Elga Olga, Preben Uglebjerg, Marguerite
Viby, Kirsten Walther og Lisbeth Dahl, og alt sammen kædet
sammen af små anekdoter om sangene.
Forestillingen er sat sammen som en kabaret, hvor sangene
og historien er i højsædet. Man kan derfor forvente at få en
helt ny og anderledes oplevelse af sange, som man ellers
troede man kendte.

Alle kan være med på turen.
Husk praktisk tøj og fodtøj.

Mødested:
P-pladsen i Baldersbæk Plantage,
Baldersbækvej 46, 6682 Hovborg

Revysangens Genklang består af Birgitte Antonius, sang og
John Skou, klaver og fortæller.
Forestillingen varer ca. 80 minutter og er med indlagt pause.
Nærmere information om tidspunkt og pris følger
på museets hjemmeside og i dagspressen.
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Aktivitetskalender

Efterårsferie
Særlige aktivitetsdage
15., 16. og 17. oktober

Slagtedag

16. oktober kl. 10–16
Museumscenter Karensminde
Oplev hvordan slagtning af grise foregik i gamle dage.
Grisen slagtes kl. 11. I vognporten viser slagteren,
hvordan en gris parteres. Der laves medisterpølse og
blodpølse efter de gamle opskrifter.

På alle tre aktivitetsdage kan du være
med til at tage kartofler og roer op i
marken. Du kan også snitte din helt
egen roelygte og tage den med hjem.
Båndvævere og ulddamer gæster
også gården og fremviser deres
smukke håndværk.

Ølbrygning, most
og fjerkræ
15. oktober kl. 10-16
Museumscenter Karensminde
I stuehusets bryggers brygger vi øl efter gamle
opskrifter. Du kan naturligvis få en smagsprøve, og der
vil være salg af Karensminde Ale. Ølbrygning starter
kl. 11. Oplev også båndvævere og prøv selv at væve.
Hele familien kan være med, når vi presser most af
frugthavens æbler. Samme dag slagter vi også fjerkræ.

Suppedag

17. oktober kl. 10–16
Museumscenter Karensminde
Trænger du til at få varmen,
så byder køkkenet denne
dag på suppebuffet.
Fra kl. 12 kan du for 60 kr.
smage de forskellige supper,
der laves efter opskrifter
fra de gamle kogebøger.
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Aktivitetskalender

Julespil med
Grindsted Amatørscene
22., 23. og 24. november
Museumscenter Karensminde

Fru Sørensens Slikbutik er en forestilling med jul, musik, komik
og trylleri. Stykket handler om Kamma, der har arvet penge,
som hun under navnet Fru Sørensen investerer i lokaler til en
slikbutik for næsen af den fattige skomager Hansen. Kamma
har succes, men er stresset og hundser med datteren. Denne
bliver venner med Hansens døtre, der bliver mobbet af de
andre børn på grund af deres fattigdom. Overmobberen får
gennem lidt trylleri af butiksnissen sin straf. Kom og oplev hele
stykket, og se hvordan det ender for Kamma.

Kultur- og naturhistorisk
markvandring
23. november kl. 13-15
Museumscenter Karensminde
Entré inkl. kaffe 50 kr.
Ingen tilmelding - bare mød op

Fru Sørensens Slikbutik spilles primært af børn – måske
suppleret af enkelte barnlige sjæle.
Forestillingen er for hele familien.
Nærmere information om tidspunkt og pris følger på
museets hjemmeside og i dagspressen.

Gå med på en vinter-markvandring i novembervejret
efter løvfald sammen med naturvejleder Peer Høgsberg.
Peer vil blandt andet komme med spændende fortællinger
om dyrelivet i vinterperioden, plantager, åen og ådalen,
træer og buske i vinterdragt og måske opildne til et par
fællessange.
Husk at medbringe passende udetøj og fodtøj.
Alle kan være med på turen.
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Arrangeret i samarbejde med:
Billund Kommune – Natur og Friluftsliv
og Karensmindes Venner
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Aktivitetskalender

Julemarked

7. og 8. december kl. 10-16
Museumscenter Karensminde
Årets julemarked emmer som altid af hygge. Vi skruer op
for den gode stemning med juletræer, juledekorationer,
håndarbejde og husflid.
Udover håndarbejde, vil du i boderne også finde forskellige
delikatesser som pølser, marmelade m.m.
Julemanden kommer på besøg og samler børn og voksne til
hyggeligt samvær i laden, hvor der også vil være julecafe med
æbleskiver og gløgg.
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Jul i det kreative
værksted

14. og 15. december kl. 10-16
Museumscenter Karensminde
Som noget særligt i år holder vi åbent i weekenden efter
julemarkedet og sætter her fokus på det kreative værksted.
Efter aftale med selveste julemanden kan børn og andre
kreative sjæle lave egne julegaver, og hermed hjælpe
julemanden i denne travle tid. Om lørdagen skal vi male
æsker og fugle. Herudover laver vi juletræer og julekort
i papir. Om søndagen laver vi stoftryk på poser og
grydelapper.
Vi har julepapir og til-og-fra-kort, så du kan pakke dine
gaver ind.
Materialepris: 10-25 kr.
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Aktivitetskalender

Nørkleaften
Sen Helligtrekonger

13. januar kl. 19
Entré inkl. kaffe og kage 60 kr.
Museumscenter Karensminde

Foredrag om Gyttegård

22. januar kl. 19-21
Magion Caféen
Entré 50 kr.
Tilmelding: billundmuseum.dk

Vi mødes til en hyggelig aften med fællessang og historiefortælling ligesom i gamle dage om vinteren på landet.
På disse aftener vil det være forskellige temaer, der danner
ramme for fortællingerne. Til nørkleaftenen d. 13. januar kan
du bl.a. høre fortællingen om helligtrekongerslyset.
På aftenen kan du høre museets inspektør Anna Louise
Siggaard fortælle om forskellige aktuelle projekter på museet.
Tilmelding via billundmuseum.dk
Der er begrænset antal pladser.

Holger Grumme Nielsen, ph.d.-stipendiat på Billund
Kommunes Museer, forsker i fænomenet
’københavnerplantager’, og vil på denne aften give
os alle et indblik i Gyttegård Plantage, som er et
eksempel på sådan en ”københavnerplantage”.
Vi skal høre mere om begrebet og om Gyttegårds
historie under familien Petersens ejerskab.
Med udgangspunkt i Gyttegård drages man ind i
historien om den stenrige københavnske familie,
hvis liv såvel i København som på den vestjyske
hede blev levet på 1. klasse, med specialfremstillet
sølvtøj, Picasso-malerier på væggene, en lang række
tjenestefolk og en livsstil, som lokalbefolkningen
aldrig havde kendt til.
30
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Aktivitetskalender

Nørkleaften
Kyndelmisse

3. februar kl. 19
Entré inkl. kaffe og kage 60 kr.
Museumscenter Karensminde

Vinterferie
Gården er åben
8.-16. februar

Særlige aktivitetsdage
11. og 12. februar

Vi mødes til en hyggelig aften med fællessang og historiefortælling ligesom i gamle dage om vinteren på landet.
På disse aftener vil det være forskellige temaer, der danner
ramme for fortællingerne. Til nørkleaftenen d. 3. februar kan
du bl.a. høre fortællingen om kyndelmisse.
Aftenens foredragsholder oplyses senere. Følg med i
dagspressen og på museets hjemmeside.
Tilmelding via billundmuseum.dk
Der er begrænset antal pladser.

Fastelavnspynt
og ølbrygning

11. februar kl. 10-16
Museumscenter Karensminde
Kom ud på Museumscenter Karensminde og lav fastelavnspynt med hele familien, så I er klar til fastelavn. Materialer
og hygge er ganske gratis. Se også hvordan vi brygger øl
efter gammel tradition – der er smagsprøver til de voksne.
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Aktivitetskalender

Pandekagedag
og mad-mod

12. februar kl. 10–16
Museumscenter Karensminde

Fastelavn

23. februar kl. 10-16
Museumscenter Karensminde

Den traditionsrige pandekagedag, hvor du kan spise
dig mæt i både madpandekager og dessertpandekager
– eller vafler.
Vi udfordrer også alle børn i en omgang mad-mod.
Er du den modige, der tør smage på forskelligt,
anderledes mad? Hver gang du tør smage, får du et
særligt stempel i en lille bog, der beviser dit mod.

Skal det være dig, der bliver kattekonge eller kattedronning
i år? Kom til tøndeslagning for både store og små børn, når
vi fejrer fastelavn på Museumscenter Karensminde. Du
kan også lave fastelavnspynt og kattekongekroner i den
hyggelige lade.
Der vil være tøndeslagning kl. 11, og du må naturligvis
gerne komme udklædt.
I kaffestuen serveres der friskbagte vafler.
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Aktivitetskalender

Foredrag om Billund
Kommune under Anden
Verdenskrig - del 1
4. marts kl. 19-21
Magion Caféen
Entré 25 kr.

Foredrag om Billund
Kommune under Anden
Verdenskrig - del 2
18. marts kl. 19-21
Magion Caféen
Entré 25 kr.

Tråden tages op, hvor den slap fra foredragets første del.
Samlingsinspektør Carsten Sander Christensen vil fortsat
fortælle om tiden i 1940’erne.
Her på Grindstedegnen blev lokalbefolkningen også
berørt af besættelsen. Både i deres privatliv, på skoler,
på virksomheder og i det offentlige rum. Emner som
hverdagsliv, modstandsbevægelse, tyskere, KZ-lejre og
Fittinglejren vil blive omtalt og sat ind i et større perspektiv.

Det er i år 80 år siden, at Danmark blev besat den
9. april af tyskerne, og 75 år siden Danmark blev
befriet den 5. maj.
I to foredrag vil samlingsinspektør Carsten Sander
Christensen fortælle om tiden i 1940’erne. Her på
Grindstedegnen blev lokalbefolkningen også berørt
af besættelsen. Både i deres privatliv, på skoler, på
virksomheder og i det offentlige rum.
Emner som hverdagsliv, modstandsbevægelse,
tyskere, KZ-lejre og Fittinglejren vil blive omtalt
og sat ind i et større perspektiv.
36

37

Aktivitetskalender

Vaffeldag

22. marts kl. 10-16
Museumscenter Karensminde

Glæd dig til foråret
og sommeren 2020
på Museumscenter
Karensminde
Forårs- og sommerprogrammet byder på mange
spændende aktiviteter. Du kan bl.a. opleve:
•
•
•
•

Forårsdagen
Have- og fritidsmessen
Høstdagen
Og meget mere

Programmet for forår og sommer 2020 udkommer
til marts.

Den Internationale Vaffeldag falder hvert år d. 25. marts.
På Museumscenter Karensminde tager vi forskud på
glæderne og bager vafler søndag d. 22. marts.
Du kan smage de lokalberømte Karensmindevafler, og se
hvordan man bager vafler på det gamle støbejernskomfur
i stuehuset.
Vaflerne serveres med flormelis og hjemmelavet
marmelade.
Der serveres også kartoffel-vafler med laks og salat.
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Dit liv i perspektiv
Lunds Fotosamling

Billund Kommunes Museer, GrindstedArkivet og
Billund Bibliotekerne startede i 2016 et samarbejde
om digitalisering og formidling af Lunds Fotosamling.
Fotosamlingens store omfang, på skønsmæssigt
170.000 billeder, og dens 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.
Samarbejdet er blevet til et tværkommunalt og digitalt
formidlings- og brugerinddragelsesprojekt på tværs
af kulturarvsinstitutioner, hvor arkiver og museer fra
forskellige kommuner samarbejder om en værdifuld
kulturarv bestående af de deltagende institutioners
fotosamlinger.
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Projektets samarbejdspartnere er: Kolding Stadsarkiv,
Aalborg Stadsarkiv og Museum Østjylland.
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Stor tak til fotograf Kaare Sandal Nissen og Anette Sofia
Svejstrup for venlig udlån af fotografier til dette program.
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Januar

Februar

Marts

Tak til alle samarbejdspartnere og frivillige ildsjæle som
er med til at skabe de mange spændende kulturtilbud, vi
sammen kan præsentere i efteråret og vinteren 2019/20.
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Tak!

December

Du kan læse mere om foreningen på:
begv.dk
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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.

Åbnings- og lukkedage
Museumscenter Karensminde: Åbningsdage
Lukkedage
Se åbningstider for særlige aktivitetsdage i programmet

Besættelsessamling
Grindsteds Venner

November

Du kan læse mere om foreningen på:
karensmindes-venner.dk

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Foreningen Karensmindes Venner tager aktiv del i
driften af Museumsgården Karensminde i samarbejde
med Billund Kommunes Museer. De frivillige ejer og
hjælper til med pasning af dyrene på gården, driver
køkkenet, træværkstedet og smedjen på aktivitetsdage,
samt udfører arbejde i markerne, reparationer og mindre
bygningsmæssige vedligehold.

Oktober

Karensmindes Venner

September 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Venneforeninger
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Åbningstider
efterår og vinter 2019/20
Museumscenter Karensminde
Landbrugshistorie fra ca. 1920 til 1950, industrihistorie
og stationsbyens udvikling, samt turisme.
Morsbølvej 102 · 7200 Grindsted
September

Åbent i weekender
og i uge 42

Oktober
November

Lukket

December

Åbent d. 7.-8. og 14.-15.

10 –16
10-16

Lukket

Januar
Februar

10 –16

Åbent 8.-16. samt 23. og 29.
Åbent i weekender

10 –16
10 –16

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

Entré
Voksne 40 kr.
Børn og unge under 18 år fri entré
Grupperabat 50 %, mindst 10 personer på alm. åbningsdage
Rundvisning 400 kr.
Rundvisninger skal forudbestilles senest 10 dage før
Aktiviteter i det kreative værksted 5-25 kr.

Besættelsesudstillingen på CF-gården
Åbent efter aftale på tlf. 79 72 74 90
Hedemarken 16 · 7200 Grindsted

Billund Kommunes Museer
Administration
Tlf. 79 72 74 90 · E-mail museet@billund.dk
Tinghusgade 15 · 7200 Grindsted

billundmuseum.dk

facebook.com/billundkommunesmuseer

Ret til ændringer forbeholdes

Marts

