Billund
Kommunes
Museer

Program for efterår og vinter

2020/21

Velkommen til efterårsog vintersæsonen
Efterår på gården og julemarked, kyndelmisse, Hellig tre
Konger og Fastelavn, ølbrygning, nørkleaftner og kreative
værksteder, sanselig levendegørelse af hverdagen og årets
gang på enggården Karensminde. Udstillinger, foredrag og
byvandringer. Efterårs- og vinterprogrammet på Billund
Kommunes Museer inviterer til spændende og historienære
museumsaktiviteter for både børn og voksne, der er
udviklet i tæt samarbejde med Karensmindes Venner,
Besættelsessamlingens Venner og de lokalhistoriske arkiver
i Billund Kommune.
1. december åbner vi årets særudstilling SPOR af
Besættelsen. Tag med rejse ad udstillingens fem spor, hvor
vi udfolder særlige temaer om besættelsen med jernbanen
i fokus. Vi skaber oplevelser og fortæller om modstand og
jernbanesprængninger, om den ændrede hverdag, om den
tyske værnemagts brug af jernbanen, om tyske flygtninge
og Fittinglejren. Det hele sættes i et lokalt, nationalt og
internationalt perspektiv. SPOR af Besættelsen er også
en fortælling om krig, magt og grænsedragninger, der har
været afgørende for landets historie - ikke blot under 2.
Verdenskrig men i nyere tid også med det danske nederlag til
preussere i 1864 og den demokratiske genforening i 1920,
der fejres og markeres overalt i Danmark i år.
Samtidig vil vi kunne opleve en summen af liv på
Museumsgården Karensminde med historiske dyreracer,
enggårdens bygninger og det omgivende kulturlandskab, der
tilsammen skaber den fantastiske ramme og tidslomme, hvor
gæsten kan opleve livet på en dansk enggård, som det var i
perioden 1920 -1950.
Vi glæder os til at se jer og dele mange gode oplevelser på
Billund Kommunes Museer.
På vegne af alle i Billund Kommunes Museer.
Carina Serritzlew
Museumsleder, Billund Kommunes Museer
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Billund Kommunes Museer er et statsanerkendt,
kulturhistorisk museum i Sydjylland. Museets
faglige profil er nyere tids kulturhistorie i Billund
Kommune med primær fokus på landbrugs-,
industri- og turismehistorie, samt stationsbyens
udvikling. Derudover har museet en stor samling
med ca. 12.000 genstande fra besættelsestiden.
Hold dig opdateret på vores hjemmeside
billundmuseum.dk eller på
facebook.com/billundkommunesmuseer
Karensmindes-venner.dk
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Museumsgården
Karensminde
Museumsgården 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 Museumsgården Karensminde giver dig rig
mulighed for at følge dagligdagen i landbruget gennem
en række oplevelser og aktiviteter.
Et besøg på Museumsgården 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.

Hedder du Karen?

Du kommer gratis ind på Museumsgården
Karensminde, hvis du deler navn med gården.
Der har siden 1773 været en Karen på gården.
Den sidste Karen, Karen Søgård (1929-2019),
fortalte, at gården fik sit navn allerede i 1914 til
minde om alle dem, der hed Karen.
Når du besøger os, skal du blot fremvise ID, så
får du gratis adgang.
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Aktiviteter der
følger årets gang
I løbet af året er der aktiviteter for hele familien på
Museumsgården Karensminde. Det kan eksempelvis
være i træværkstedet, hvor der laves legetøj som i gamle
dage, i smedeværkstedet, hvor der laves hestesko og
andre jerngenstande 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.
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 spændende
mennesker, der har boet på gården.
Nyd de medbragte madpakker, se udstillingerne på stedet
og få en oplevelse for hele familien.

Planlæg dit besøg
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.
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Åbner 1. december

Åbent i normal åbningstid
Udstillingsbygningen
Museumsgården Karensminde

Oplev jernbanens særlige historie under besættelsen i den
nye store særudstilling SPOR af Besættelsen.
Gennem fem spor udfolder vi særlige temaer om
besættelsen med jernbanen i fokus. Vi skaber oplevelser
og fortæller om modstand og jernbanesprængninger, om
den ændrede hverdag, om den tyske værnemagts brug af
jernbanen, om tyske flygtninge og Fittinglejren. Det hele
sættes i et lokalt, nationalt og internationalt perspektiv.
Vi udstiller dele af vores store besættelsessamling, og
lader genstandene genskabe historien i en moderne
museumsformidling.
Man kan booke en omvisning via billundmuseum.dk
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Offentlige
omvisninger

Kom med på offentlig omvisning i SPOR af Besættelsen.

Varighed
og pris:
Kl. 19-20
Pris: Entré

Datoer:
2. dec.
9. dec.
16. dec.

6. jan.
13. jan.
20. jan.
27. jan.
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Miniudstilling SPOR af
Besættelsen
Åbent i normal åbningstid

I forbindelse med åbningen af museets store særudstilling
SPOR af Besættelsen den 1. december 2020, kan en
miniudstilling ses på tre af kommunens biblioteker i løbet af
efteråret. Miniudstillingen fremviser genstande fra museets
store besættelsessamling, der alle relaterer sig til fire af den
store særudstillings spor: Modstand, Hverdag, Værnemagten
og Flygtninge.
Miniudstillingen starter på Magion Biblioteket i Grindsted,
hvorefter den vandrer til Billund Bibliotek og til sidst til
Vorbasse Bibliotek. Genstandene i miniudstillingen er ikke
de samme, der bliver at se i SPOR af Besættelsen, så man
kan her opleve endnu flere dele af en af landets tre største
samlinger fra besættelsestiden.
Magion
Biblioteket
7/9 - 4/10
Billund
Bibliotek
5/10 - 25/10
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Vorbasse
Bibliotek
26/10 - 15/11

Historisk køkkenhave
og forevisningsmark

På Museumsgården Karensminde har du mulighed
for at besøge museets forevisningsmark
og køkkenhave med historiske afgrøder og
plantesorter.
Køkkenhaven er i de senere år blevet genetableret
med afsæt i Karensmindes køkkenhave fra årene
1939 – 1945.
Forevisningsmarken på Karensminde er tilsået
med gamle plantesorter, hvoraf mange ikke
længere kan ses i landbruget.
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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 arbejder de frivillige ofte med forskelligt håndarbejde;
vævning, knipling og strik er blot nogle af de håndværk, du
kan se blive fremstillet.
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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.

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.

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.
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Hestevognen

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

Særlige aktivitetsdage
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.

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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Det Kreative Værksted
Udvalgte aktivitetsdage
Kl. 10–15.30

Vi åbner det kreative værksted på udvalgte
aktivitetsdage. Her kan børn og voksne prøve kræfter
med forskellige kreative sysler. Aktiviteterne er forskellige
fra gang til gang og er tilpasset arrangementets tema.
På billundmuseum.dk kan du finde et program for
aktiviteterne i det kreative værksted.

Historisk Dyrskue aflyses
Søndag den 13. september skulle Museumsgården
Karensminde afholde sit traditionsrige historiske
dyrskue og veteranstævne på museumsgården,
men grundet de mange restriktioner forbundet med
COVID-19 er det besluttet at aflyse årets arrangement
Der ses frem mod næste år, hvor arrangementet
afholdes søndag d. 12. september 2021

Aktivitetskalender

Efterårsferie
på Karensminde
Særlige aktivitetsdage
13.-15. oktober

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.
Ulddamerne gæster også gården
og fremviser deres smukke
håndværk.

Ølbrygning, most
og fjerkræ
13. oktober kl. 10-16

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.
Hele familien kan være med, når vi presser most af
frugthavens æbler. Samme dag slagter vi også fjerkræ.
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Slagtedag

14. oktober kl. 10–16
Oplev hvordan slagtning af gris foregår. Grisen slagtes
kl. 11. På gårdspladsen viser slagteren, hvordan en gris
parteres. Der laves medisterpølse og blodpølse efter de
gamle opskrifter.

Suppedag

15. oktober kl. 10–16
Trænger du til at få varmen,
så byder køkkenet denne
dag på suppe.
Fra kl. 12 kan du for 70 kr.
smage de forskellige supper,
der laves efter opskrifter fra
de gamle kogebøger.
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Aktivitetskalender

Foredrag:

Billund Kommunes Museers

Gøglersamling

26. november kl. 19
Museumsgården Karensminde
Entré med kaffe og kage 50 kr.
Billund Kommunes Museer har en gøglersamling, der fortæller
om gøglernes liv på markedspladser, i omrejsende tivolier og
forlystelser som Bakken i den nordlige del af København. I
dette foredrag vil der ud over de forskellige gøgler genstande
blive fortalt om projektet i 1990erne, hvor museet skulle
have været Danmarks officielle Gøglermuseum. Gøgleriets
historie vil også blive belyst.
Aftenens foredragsholder er samlingsinspektør, Carsten S.
Christensen.
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Julemarked

5. og 6. december kl. 10-16
Museumsgården 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.
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Julemarked

Julemanden kommer på besøg og samler børn og voksne
til hyggeligt samvær i laden, hvor der også vil være julecafe med æbleskiver og gløgg.
Der vil desuden være aktiviteter i smedjen, træværkstedet samt mulighed for at tage en hestevognstur i
Karensmindes idyliske omgivelser.

20

Jul i Det Kreative
Værksted

12. og 13. december kl. 10-16
Museumscenter Karensminde
I år afholder vi igen jul i Det Kreative Værksted i weekenden
efter julemarkedet.
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

11. januar kl. 19
Museumscenter Karensminde
Entré inkl. kaffe og kage 50 kr.
Vi mødes til en hyggelig aften med fællessang og historiefortælling som i gamle dage om vinteren på landet.
På disse aftener vil det være forskellige temaer, der danner
ramme for fortællingerne. Til nørkleaftenen d. 11. januar kan
du bl.a. høre fortællingen om helligtrekongerslyset.
Aftenens foredragsholder oplyses senere. Følg med i
dagspressen og på museets hjemmeside.
Tilmelding via billundmuseum.dk
Der er begrænset antal pladser.

22

Nørkleaften
Kyndelmisse

1. februar kl. 19
Museumsgården Karensminde
Entré inkl. kaffe og kage 50 kr.

Vi mødes til en hyggelig aften med fællessang og historiefortælling som i gamle dage om vinteren på landet.
På disse aftener vil det være forskellige temaer, der danner
ramme for fortællingerne. Til nørkleaftenen d. 1. 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.
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Aktivitetskalender

Foredrag:
Engbondens storhedstid
9. februar kl. 19
Museumsgården Karensminde
Entré med kaffe og kage 50 kr.

Tirsdag d. 9. februar inviteres der til foredrag om engbondens
storhedstid i 17- og 1800-tallet. Enggårdene var på dette
tidspunkt blandt sognets største, og Morsbøl-bønderne var
veletablerede engbønder og kvægavlere.
Foredraget vil tage afsæt i den lokale fortælling på
Karensminde med perspektiver til nationale udviklingslinjer.
Aftenens foredragsholder er museumsinspektør, Jonas H.
Ruskjær.
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Fastelavn på
Karensminde

14. februar kl. 10-16
Museumsgården Karensminde
Tag familien under armen og kom til fastelavnshygge på
Museumsgården Karensminde søndag d. 14. februar.
Her kan i lave fastelavnspynt, fastelavnsris og meget
andet. Materialer og hygge er ganske gratis.
Der vil naturligvis være tøndeslagning for store og små, når
vi slår katten af tønden kl. 11.
Kl. 13 vil museumsinspektør, Jonas H. Ruskjær holde et lille
oplæg, hvor børn og unge kan blive klogere på, hvordan
fastelavn blev markeret i gamle dage.
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Aktivitetskalender

Vinterferie
Museumsgården er
åben
13.-21. februar

Særlige aktivitetsdage
16. og 17. februar

Kom ud på Museumsgården Karensminde når vi
vinterferie-hygger med aktiviteter for hele familien. Der
er også mulighed for at opleve de forskellige arbejdende
værksteder og deltage i en hyggelig hestevognstur i
Karensmindes idyliske omgrivelser.
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Mad-Mod og Ølbrygning
16. februar kl. 10-16
Museumsgården
Karensminde

Tirsdag d. 16. februar har børn og unge mulighed for at
prøve kræfter med Mad-Mod, , hvor de får et lille bevis
til stempling, hvis de tør smage forskellige retter. Se
også, hvordan vi brygger øl efter gammel tradition – der
er smagsprøver til de voksne og mulighed for at købe
Karensminde Ale i Høkeren, der er brygget efter samme
gamle lokalopskrift.

Pandekagedag og
gækkebreve
17. februar kl. 10-16
Museumsgården Karensminde
Onsdag d. 17. februar holder vi den traditionsrige
pandekagedag, hvor du kan spise dig mæt i både
madpandekager og dessertpandekager – eller vafler.
Børn og unge kan også udfolde deres kreativitet når vi
sammen laver gækkebreve.
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Aktivitetskalender

Foredrag:
Tørv - Hedens olie

18. februar kl. 19
Museumsgården Karensminde
Entré med kaffe og kage 50 kr.

Tørv og brunkul var hedens olie. ’Olieeventyret’ her i det sydog midtjyske område boomede under 1.- og 2. Verdenskrig.
I dette foredrag vil der blive fortalt om tørvegravningens
historie og dens betydning for egnen. Ligeledes vil
tørvegravningseventyrets historie blive eksemplificeret i
historien om Fugdal Tørvefabrik A/S.
Aftenens foredragsholder er samlingsinspektør, Carsten S.
Christensen.
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Foredrag:
Tupperware
Plastik, der erobrede verden
og de danske hjem
8. marts kl. 19
Kvindernes internationale
kampdag
Museumsgården Karensminde
Entré med kaffe og kage 50 kr.
Earl Tupper, manden bag Tupperware, lancerede et nyt
køkkenplastproduktet i 1940’erne i samme årti, som LEGO
lancerede legoklodsen i hårdt plast.
Og som LEGO slog Tupperware for alvor igennem fra slutningen
af 1950’erne med et moderne plastik designprodukt, der
også i de tidlige 1960’erne fandt vej til de danske hjem –
Tupperware til køkkenet og kvindefællesskaber i stuerne og
til karrieremuligheder, moderne kvindeliv og -frigørelse inden
for rammerne af de gældende men også over tid forandrede
kønsroller, forbrugsmønstre og samfundsudvikling.
Aftenens foredragsholder er museumsleder, Carina Serritzlew.
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Aktivitetskalender

Foredrag:
Butiksliv i Grindsted i 100 år
18. marts kl. 19
Museumsgården Karensminde
Entré med kaffe og kage 50 kr.
Butikslivet i en stationsby som Grindsted er speciel i
dansk erhvervslivs historie. Enhver der har set Matador,
ved hvordan Mads Skjern starter sin virksomhed og
hvordan det udvikler sig.
I dette foredrag vil der blive fortalt om Grindsted
butiksliv fra omkring år 1900 og frem til i dag i 2021.
Skobutikken i Nørregade, Møller Nielsen Sko, vil blive
brugt som et gennemgående eksempel.
Aftenens foredragsholder er samlingsinspektør, Carsten
S. Christensen.
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Vaffeldag

21. marts kl. 10-16
Museumsgården Karensminde

Den Internationale Vaffeldag falder hvert år d. 25. marts.
På Museumsgården Karensminde tager vi forskud på
glæderne og bager vafler søndag d. 21. 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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Aktivitetskalender

Påske

30. marts kl. 10-16
Museumsgården
Karensminde

Kom på Karensminde når vi tirsdag den 30. marts
laver påskepynt. Vi skal naturligvis lave en masse
sjove, traditionelle og kreative ting med æg. Vi
maler på æg, og du må selv bestemme, hvilke flotte
mønstre der skal være på dit æg.
Deltag også i æggetrantning og kæphesteringridning.
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Påskeharen har været forbi, og den har tabt
en masse af sine æg på gården. Deltag i en
konkurrence, hvor du kan hjælpe os med at finde alle
æggene.

Glæd dig til foråret
og sommeren 2021
på Museumsgården
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 2021 udkommer
til april.
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Byvandringer og
omvisninger
Byvandringer
Billund Kommunes Museer vil gerne invitere alle
interesserede med på byvandringer rundt i kommunen.
Derfor tilbyder vi byvandringer i Billund, Grindsted,
Vorbasse og flere byer.
På byvandringen vil vi sætte fokus på forskellige ting, men
overordnet præsentere, hvordan byerne en gang tog sig
ud, hvilken betydning, jernbanen havde for Grindsted, og
hvilken betydning der ligger i parcelhuskvartererne i
Billund. Det vil variere fra by til by.
Særlige ønsker til fokusområder modtages også.
Byvandringen foretages af en museumsmedarbejder.
Alle byer i kommunen rummer en vigtig del af vores
allesammens fælles historie, og det sætter vi fokus på
med byvandringerne.
Pris og varighed:
650 kr., Aften- og weekendtillæg 350 kr. 1- 1 ½ time.
Max 25 deltagere.

Omvisninger
På omvisningen fortæller en museumsmedarbejder om
Karensmindes historie, slægtens fortælling, og om naturen
og landskabet, som har haft så stor betydning for det
levede liv på egnen.
Oplev blandt andet gårdens gamle stuehus, den gamle
lade og kostalden. Vi kommer også forbi alle dyrene og
mange af vores store maskiner.
Man kan ligeledes booke en omvisning i særudstillingen,
SPOR af Besættelsen efter åbning 1. december.
Pris og varighed:
650 kr., Aften- og weekendtillæg 350 kr. 45 minutter - 1 time.
Max 25 deltagere.
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Læs mere her: http://www.billundmuseum.dk/besoeg-os/
bestil-en-omvisning-eller-byvandring/

Guide til mindesmærker
fra 2. Verdenskrig

2. Verdenskrig og besættelsen er den periode i
Danmarkshistorien, der har givet anledning til flest
mindesmærker i Danmark. Mindesmærkerne hædrer i
høj grad modstandsbevægelsen og de allierede flyvere,
der styrtede ned i Danmark. Det er almindeligt, at der
hører en mindekultur til et mindesmærke, som er med
til at opretholde en fælles erindring om personen eller
begivenheden.
Vi vil med denne krigsmindeguide sætte fokus på 2.
Verdenskrigs mindesmærker i Billund Kommune. De
minder os om vores fælles historie, fælles identitet og
fælles ophav.
For hvert mindesmærke har vi fortalt historien om det
enkelte mindesmærke, den lokale historie, der hører til
mindesmærket og den nationale eller internationale
historie under 2. Verdenskrig, der relaterer sig hertil.
Guiden kan downloades til iOS og Android i appen Useeum
og kan læses i papirform.
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Nyt Museum
Karensminde
Billund Kommune har siden efteråret 2017 ønsket at samle
alle museumsaktiviteter ved Karensminde museumsgård. I
2018 blev det fra politisk side besluttet at arbejde videre
med et ambitiøst museumsprojekt i international klasse, der
henvender sig til både turister og de lokale borgere.
Projektet spejler sig i Billund Kommunes vision om at være
hjemsted for Børnenes Hovedstad, hvilket tænkes ind både i
forhold til arkitekturen og formidlingen af Billund Kommunes
nyere tids historie og museets faglige ansvarsområder
indenfor landbrug, den sene industrialisering i Danmark og
områdets turisme.
Det kommende museumsprojekt skal afspejle den lokale
kulturhistorie og i materialevalg og design lade sig inspirere
af og nyfortolke Karensminde og områdets kulturlandskab,
der har skabt grundlaget for områdets udvikling, kultur og det
liv, der leves.
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Billund Kommunes Museer ønsker at skabe legende
udstillinger, arkiver og magasiner og skabe særudstillinger
og museumsoplevelser, der involverer, flytter og udfordrer
museumsgæsterne. Museumsoplevelsen skal være så unik, at
mange vil rejse langt for at opleve museet og vil gøre museet
til et kulturfyrtårn i Billund Kommune, der skaber lokal
stolthed og løfter byens ambition som hjemsted for
Børnenes Hovedstad.
Det er et museumsprojekt med store ambitioner.
I de kommende år arbejder man videre med planlægning
og projektering af indholdet, der også vil involvere fonde,
by og borgere.
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Historiske dyreracer
På Museumsgården 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 Museumsgården 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 Museumsgården Karensminde er
fårene, hønsene og grisene.
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På Museumsgården 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.

Naturen omkring
Museumsgården
Karensminde
Naturen omkring Museumsgården 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.
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Der findes også en plantage ved Museumsgården
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 Museumsgården Karensminde har Billund
Kommune oprettet stier til Engsøen, Sønderby Hede og
Lindegården. Se infoskilt ved P-pladsen.

Tusindbensparken
I Tusindbensparken har vi omdannet træer til et stort
område for børn og barnlige sjæle med opfordring til leg
og bevægelse.
Området har fået navn efter et tusindben, fordi nogle af
træerne, vi har udvalgt, ligner kæmpestore tusindben
med strittende ben (grene) i alle retninger. Du skal
holde tungen lige munden, når du skal klatre, balancere
og hoppe dig igennem banen og manøvre dig rundt på
træernes overflade. Heldigvis er der mange ben at holde
fast i undervejs!
I Tusindbensparken finder du også små hytter og huse,
som du kan udforske både inden i og uden på.
Tusindbensparken ligger lige bagved Stakladen, så når mor
og far har fået baghjul, kan de sidde og nyde en kop kaffe,
mens ungerne stadig har mod på masser af leg.
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Venneforeninger
Karensmindes Venner
Foreningen Karensmindes Venner tager aktiv del i driften
af museumsgården ved 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.
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. 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 efteråret og vinteren 2020/21.
Stor tak til fotograf Anette Sofia Svejstrup for venlig
udlån af fotografier til dette program.
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Åbningstider
Efterår og vinter 2020/21
Museumsgården Karensminde
Landbrugshistorie fra ca. 1920 til 1950.
Morsbølvej 102 · 7200 Grindsted
September
Oktober

Åbent på
helligdage, skolefridage
og weekender

November
December
Januar
Marts

10 –16
10 –16

Åbent alle dage t.o.m. d. 20
Åbent på
helligdage, skolefridage
og weekender

10 –16
10 –16
10 –16
10 –16

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

Entré

Ret til ændringer forbeholdes

Februar

10 –16

Voksne (18+) alle udstillinger 56 kr. i dør, online 60 kr + gebyr
Voksne (18+) Museumsgården Karensminde 40 kr.
Børn og unge under 18 år gratis
Grupperabat 20 %, mindst 10 personer på alm. åbningsdage.
Omvisning og byvandring 650 kr. Aften- og weekendtillæg +350 kr.
Aktiviteter i det kreative værksted 5-25 kr.

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

billundmuseum.dk

facebook.com/billundkommunesmuseer

