Det Grønne Museums

Venneforening

Vi er rigtig glade for endelig at kunne præsentere Kim Thygesen, der fra 1/1 2020 bliver den nye
forpagter af museets restaurant ”Den Gamle Stald”. Læs mere om Kim inde i bladet.

Nyhedsbrev
November 2019

HUSK:
• Medlemmer af Venneforeningen kan afhente
museets årbog til Julemarkedet, der i år holdes d.
30/11 og 1/12 kl. 10-16
• Årets generalforsamling afholdes
lørdag d. 14/3 2020 kl. 9.30 i Den Gamle Stald

Nyt fra Venneforeningen
Medlemsaften

Den 12. juni var der medlemsaften, hvor udstillingen Våd jagt blev fremvist, vi så lidt af
teaterforestillingen madmor(d) og Peter Bavnshøj fortalte og viste billeder om bier, der var ca. 75
deltagere.

Medlemsstatus

Foreningen mister stadig medlemmer, pt. er der 970 medlemmer. Vi lavede en
medlemskampagne til Livet på Landet, hvor man kunne ombytte entrebilletten til et billigere
medlemskab i 2020.
Her fik vi 52 navne og der er sendt girokort ud, alle har dog endnu ikke betalt.

Generalforsamling 2020

er fastsat til lørdag den 14. marts kl. 9.30 i Dan Gamle Stald.
Formanden vil gerne opfordre medlemmerne til at møde op, da der skal vælges to nye til
bestyrelsen og en suppleant.
I forlængelse af generalforsamlingen vil museumsinspektør Peter Bavnshøj fortælle om arbejdet
med sin bog om biavlens historie. Han fortæller om biavlens udvikling, og hvad de små bevingede
husdyr har betydet til skiftende tider.

Medlemsaften
Reserver allerede nu onsdag d. 10. juni 2020, hvor museet holder medlemsaften. Programmet er
endnu ikke fastlagt, men vi garanterer for en spændende aften!

Det nye buelaug i aktion til DM i Vildtmad

Nyt fra museet
Ny forpagter af Den Gamle Stald

Den lokale Kim Thygesen bliver fra 1/1 2020 den nye forpagter af museets restaurant Den Gamle
Stald. Museet har ledt efter den helt rigtige mand m/k, siden de nuværende forpagtere gennem
12 år opsagde forpagtningen. Valget faldt på den lokale auningboer Kim Thygesen. Han har været
kokkeelev på Auning Kro og har i mange år drevet restauranter i Aarhus, hvor han blandt andet har
været restaurantchef på Mefisto og medejer af MellemRum, Komfur og RarBar. Og så har han
netop for sjette gang opnået en finaleplads til DM for tjenere, ligesom han er på holdkortet på
Tjenerlandsholdet. Kim er 39 år, bor i Auning med 2 børn og (jagt)hund, og han kan kontaktes på
tlf. 2615 8634 for aftaler.

Nyt besøgsmagasin åbner d. 1. februar 2020

De 2 besøgsmagasiner/haller, hvor Landbrugsmuseet tidligere viste de større landbrugsmaskiner
er nu omdannet til udstillingslokaler, og mange af maskinerne er derfor flyttet og kan ses i
Ridehuset. Mange har dog ønsket at få mulighed for at se endnu flere af museets maskiner, og
med en gavmild gave på næsten 100.000 kr. fra Venneforeningen får museet mulighed for også at
åbne bygningen ved siden af Ridehuset.

STOR! – Ny særudstilling om skoven åbner d. 29. februar 2020
Mens arbejdet med at finde finansiering til de nye basisudstillinger fortsætter, udnytter vi de nye
udstillingslokaler og viser en herlig samling af de allerstørste og allervigtigste skovgenstande, der
blev flyttet fra Hørsholm. Bygning 20 omdannes til åbent magasin, hvor der bliver mulighed for at
komme helt tæt på genstande, der har haft banebrydende indvirkning på os og den danske natur.
Se bl.a. skovningsmaskinen Silvatec 454TH fra 1991, der udfører 10 mands arbejde, uroksen, der
levede i stenalderens landskab ved Auning og von Langens ædelgran på 42,5 meter.

von Langens ædelgran udstillet i Hørsholm

Medarbejdere

Siden sidst er Maria Berg Briese ansat som chef for formidlingsafdelingen. Maria har i mange år
arbejdet på Horsens Museum og har erfaring med fundraising, projektledelse, udvikling og
opbygning af store nye udstillinger.
I samme periode har museet desværre måttet sige farvel til Karens Schact i formidlingsafdelingen
og til Troels Land, der var museumsinspektør med ansvar for jagt. Begge stillinger slås op til
besættelse i foråret.

Foreløbig aktivitetsplan for forår og sommer 2020
Følg med på museets Facebook, få mere info på www.detgrønnemuseum.dk, eller tilmeld dig
museets nyhedsbrev, så du får nyhederne direkte i din mailboks! Tilmelding til nyhedsbrev sker
nederst på museets hjemmeside.

1. februar

Nyt besøgsmagasin
Det Grønne Museum åbner endnu en bygning med nyt besøgsmagasin med
mange maskiner fra landbruget og skovbruget.

8. – 16. februar

Vinterferieaktiviteter
Trækkraft bliver temaet for vinterferien, når vi lader gæsterne gå på opdagelse
blandt maskinerne i det åbne magasin og lader dem prøve kræfter med
”skovbjørnen” på gårdspladsen.

19. februar

Foredrag (særskilt billet)

29. februar

Udstillingsåbning
Udstillingen ”STORT” – en herlig samling af de allerstørste og

allervigtigste skovgenstande.

4. marts

Foredrag (særskilt billet)

14. marts

Generalforsamling Den Gamle Stald kl. 9.30.

18. marts

Foredrag (særskilt billet)

24. marts

Fællesmøde for frivillige
Informationsmøde for alle frivillige om Det Grønne Museum.

4. – 13. april

Påskeferieaktiviteter
I anledning af udstillingen ”Stort og hele vejen rundt” og udvidelsen af det
åbne magasin kommer påsken til at handle om skoven. Vi holder dog også fast
i traditionen med forskellige aktiviteter med æg.

23. – 24. maj

Landbrugsmessen Gl. Estrup
Det Grønne Museum og de frivillige deltager aktivt på årets landbrugsmesse
med mange formidlingstilbud. (særskilt billet)

12. juni

Venneforeningsaften

27. juni

Danmarks Skovfestival. Arrangeres sammen med Løvenholm Fonden og
Skovskolen, Eldrupgård, KU.

27. juni – 9. august

Sommerferieaktiviteter

Det Grønne Museums Venneforening
Det Grønne Museum
8963 Auning
Tlf. 86 48 34 44. Mail: info@dgmuseum.dk

