Det Grønne Museums

Venneforening

Venneforeningen siger farvel og stor tak for mange års rigtigt godt samarbejde til Peter Bavnshøj, der efter
17 år selv har valgt at forlade direktørstolen. Han fortsætter i en nyoprettet stilling som museumsinspektør
med mere tid til at forske. Her er han fotograferet foran museet med den nye direktør Anne Bjerrekær.

Nyhedsbrev
Maj 2018

Venneforeningens medlemsaften den 6. juni kl. 19
ved Kartoffelmelsfabrikken, Århusvej 9, 8963 Auning

Nyt fra Venneforeningen
Generalforsamling
Der var ca. 70 medlemmer til stede ved generalforsamlingen i Den Gamle Stald den 10. marts,
hvor 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 talrige
lejligheder. Foreningen kom ud af 2017 med et større underskud på – 136.500 kr. efter at have
ydet tilskud til museet på 228.000 kr. Egenkapitalen er dog fortsat på næsten 720.000 kr.
Mette Dahl og Lars Nielsen blev valgt direkte til bestyrelsen, mens Niels Jørgen Jensen og Henning
Millard fik stemmelighed. Ved lodtrækning blev Niels Jørgen Jensen valgt til bestyrelsen og
Henning Millard blev suppleant. Efter generalforsamlingen holdt den nye direktør Anne Bjerrekær
et interessant foredrag om sin tid på Fængslet i Horsens og om, hvordan hun vil udvikle Det
Grønne Museum.

Medlemsaften
Den 6. juni kl. 19.00 inviteres alle interesserede medlemmer en tur med i museets kulisser. Vi
besøger denne aften de nyindrettede magasiner og det nye konserveringsværksted på
Kartoffelmelsfabrikken og hører om flytteprocessen og nogle af de tanker, der ligger bag alt det
nye. Mødested: Kartoffelmelsfabrikken, Århusvej 9, 8963 Auning.

Museumsinspektør Jens Aage Søndergaard viser rundt i det nye
besøgsmagasin med de store maskiner

Torvelauget har 25 års jubilæum
Den 28. august 1993 blev Torvelauget stiftet. Det begyndte med marked inde i gården hver lørdag
i sommermånederne, og siden er det blevet til markedsdage i forbindelse med museets større
arrangementer. I begyndelsen var det produkter som grøntsager, frugt, røget fisk, honning
lammeskind, strik, levende kaniner og fjerkræ, der prægede boderne. Folk kom langvejs fra og
købte marmelade ved de legendariske marmeladedamer. Men de skærpede lovkrav vedrørende
salg af levende dyr og fødevarer har med tiden ændret sortimentet i Torvelaugets boder til mest at
præsentere flotte husflidsvarer og kunsthåndværk, men der kan også findes både honning og
marmelade i et par af boderne.

Nyt fra museet
Nye udstillinger

Museets nye direktør Anne Bjerrekær tiltrådte d. 1. januar og har fundet sig rigtigt
godt tilrette i jobbet. En af de første opgaver har været at udvikle og planlægge nye
udstillinger sammen med museets med-arbejdere. Over 3.500 m2 nye udstillinger
skal bl.a. rummes i de 2 store haller, hvor der tidligere var åbent magasin med store
maskiner. En del af maskinerne kan nu ses i Ridehuset, der er nyindrettet til
formålet. Udstillingerne tænkes meget ambitiøse, og en af Annes forestående
opgaver bliver at skaffe investering fra fonde til projekterne.

Byggeri

De fusionsafledte byggerier beløber sig til sammenlagt 45 mio. kr. De omfattende
ændringer, nybygninger og renoveringer er - omsider! - ved at være færdige.
Mest iøjnefaldende for de besøgende er flytning og nyindretning af butik og
afslapningsområde, der også er tænkt som arrangementssted for foredrag mm. Vi er
selv blevet meget glade for alt det nye, men arbejder sommeren igennem videre
med skiltning og wayfinding på udendørsområdet.

Museumsformidler Karen Schacht til Skovens Dag

Aktiviteter 2018

Der arbejdes til stadighed på at udvikle aktiviteter og arrangementer. Senest var
Skovens Dag d. 7/5 en stor succes med over 700 begejstrede gæster. Arrangementet
afvikles også de kommende år sammen med Herregårdsmuseet og Skovskolen.

Aktivitetsplan for sommer og efterår 2018
7.-10. juni:

Træmænd (Carving/træskulpturer savet med motorsav)

30. juni - 12. august: Sommerferieaktiviteter og fodringsrunder.
Polakhuset er åbent fredag-søndag
19. august:

Høst

2. september:

Vædderlams kåring

23. september:

Marken (arrangeres af Motor- og Traktorklubben Jylland)

28. september:

Frivillig Fredag

13. okt. - 21. okt.:

Efterårsferieaktiviteter

1. - 2. december:

Julemarked

I øjeblikket arbejdes med yderligere efterårsaktiviteter med foredrag, de frivillige og
andre aktører. Der er også flere planlagte arrangementer i Madens Hus samt
madskoler og havevandringer (Obs! Der vil være deltagerbetaling til nogle af disse
arrangementer).
For mere info se www.detgrønnemuseum.dk eller følg med på museets Facebook.

Påskeaktivitet i Madens Hus
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