Det Grønne Museums

Venneforening

Det Grønne Museums arbejde med Madens Hus, der åbnede i 2017, blev d. 4/11 belønnet med en fornem
international pris ”Food Trekking Award” ved en turistkonference i London. Museumsdirektør Anne
Bjerrekær modtog prisen på vegne af museet, hvor specielt tidligere direktør Peter Bavnshøj og
museumsinspektør Bettina Buhl har kæmpet for at etablere MADENS HUS. Successen skyldes ikke mindst
Venneforeningen, der donerede et stort beløb til byggeriet, samt foreningens frivillige i Historisk Køkken, der
bringer liv tilbage til de gamle køkkener.

Nyhedsbrev
November 2018

En julehilsen fra direktøren samt den flotte bog KONGENS SKOV af tidligere museumsdirektør
Jette Baagøe kan hentes til Julemarkedet i weekenden den 1.-2. december.

Nyt fra Venneforeningen
Medlemsaften
På medlemsaftenen den 6. juni besøgte vi magasinet på Kartoffelmelsfabrikken i Auning.
Vi så det nye magasin, som er helt up to date til at opbevare genstande, udstoppede dyr og fugle
samt gevirer. Et stort magasin, hvor der opbevares billeder og øvrige ting fra Hørsholm.
I de tidligere kartoffelmelslagre så vi de nye mezzaniner, som har givet meget gulvplads til de
øvrige museumsgenstande.
Vi besøgte også det nyindrettede værksted og karantænerum.
Vi sluttede aftenen med øl, vand og chips samt orientering om det sidste nye fra museet og
foreningen.
Vi var ca. 100 medlemmer.

Medlemsstatus
I foreningen er der desværre blevet færre medlemmer. Vi er p.t. kun 985 medlemmer.
Vi arbejder på at starte to nye laug, et for jagt og et for skovbrug, så håber vi på at komme over
1.000 medlemmer igen.
Venneforeningen har ydet tilskud til museet til en kampagne for at få nye medlemmer i
forbindelse med Frivillig Fredag.

Generalforsamlingen 2019
er fastsat til lørdag den 9. marts kl. 9.30 i restaurant Den Gamle Stald.
Museumsinspektør Helle Seerup fortæller efter generalforsamlingen om de danske skoves
historie.

Slagterlauget forbereder sig til Frivillig Fredag på museet

Nyt fra museet
Ny rammeaftale

Museet arbejder lige nu på at udarbejde en 4-årig rammeaftale med staten for perioden 20192022 - dvs. skrive en plan for, hvad museet skal arbejde med de næste 4 år. Museet skal hvert år
indrapportere, hvordan det er gået, og resultaterne skal hvert år godkendes af Kulturministeriet.
Aftalen og museets 4-årige strategi er bygget op omkring udvikling af nye store signaturudstillinger
med åbning i hhv. 2020, 2021 og 2022, og der arbejdes pt. med at skaffe fondsfinansiering til disse.
Det er en langsommelig proces, og vi har derfor besluttet at opbygge en særudstilling om jagtens
lokkefugle. Udstillingen åbner i foråret 2019.

Arbejdet med samlingerne

En anden stor opgave i årene fremad bliver arbejdet med samlingerne. En stor del af samlingerne
skal omrokeres for at udnytte pladsen i de eksisterende magasinbygninger. Arbejdet skal ske
sideløbende med at de 23.000 jagt- og skovbrugsgenstande, der er flyttet med fra Hørsholm, får
deres endelige plads i magasinerne. Også en anden del af museets samling kommer i spil i den
kommende tid. Museet har netop har modtaget tilsagn på ca. 140.000 kr. fra Slots- og
Kulturstyrelsen til arbejdet med færdigregistrering af samlingen fra slagterimuseet i Roskilde, der
overgik til museet i 2004.

Høstfesten

Cirka 265 frivillige fra Venneforeningen, laug , grupper, Landbrugsmessen og museets personale
deltog i årets høstfest. Det blev en fornøjelig aften med god mad, taler, prisoverrækkelse samt
dans og hyggeligt samvær.

Høstfesten blev holdt i bygning 20, der fremover skal rumme nye udstillinger

Foreløbig aktivitetsplan for forår og sommer 2019
9. – 17. feb.:

Vinterferie med temaet ”skov, husflid og hygge indenfor” +
kunstudstilling fra Food Festival 2018 i Mejeriet i Madens Hus.

Februar-marts afholdes 3 foredragsaftenener. Datoer og emner er endnu ikke helt på plads – se
nærmere efter 1/1 2019 på museets hjemmeside. Det ene foredrag
bliver om arbejdet med maden i TV serien ”Badehotellet”.
Deltagerbetaling.
18. – 22. april:

Påske med temaet ”nyt liv”: høns, æg, spirer, det pibler op og gror.

5. maj:

Skovfestival i samarbejde med Skovskolen Eldrupgård
Skovfestivalen kommer også i 2019 til at ligge på DGM.
Tema: nutidens skovbrug + det historiske perspektiv.

25. - 26. maj:

Landbrugsmessen. Deltagerbetaling.

8. juni:

Saml snapse-urter i Den Landbrugsbotaniske Have.
Tag med Jan Kristiansen fra Snaps & Urter med rundt i haven og lær at
tilsætte smag til en snaps. Arrangementet foregår både i haven ved
urterne og i smagsværkstedet i Madens Hus.
Deltagerbetaling.

12. juni

Venneforeningsaften

29. juni - 11. aug.:

Sommerferie med fokus på husdyrene.

Museet vil også markere sig rundt om i landet. Det gør vi blandt andet følgende steder:
23. - 25. maj

Naturmødet i Hirtshals. Folkemøde om naturen i Danmark.

8.-10. juni

Veterantræf i Græsted. DGM deltager med den iøjnefaldende
hippomobil. Tema om den animalske trækkraft i landbruget.

Plan for aktiviteter i MADENS HUS følger senere (Obs! Der vil være deltagerbetaling til nogle af
disse arrangementer). For mere info se www.detgrønnemuseum.dk eller følg med på museets
Facebook.
Fra 2019 vil museet udsende månedlige nyhedsbreve på mail til alle, der melder sig til. Man kan
allerede nu melde sig til på nederst på museets hjemmeside www.detgrønnemuseum.dk
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