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BILLUND KOMMUNES MUSEER
BORGERGADE 25 - 7200 GRINDSTED
79 72 74 90
museet@billund.dk

Åbningstider 2017
Billund Kommunes Museer
Åbningstider for Museumscenter Karensminde
Februar:

Uge 7
inkl. begge weekender

Kl. 10-16

Marts-Maj:

Weekender, helligdage
og skolefridage

Kl. 10-16

Juni-August:

Alle dage

Kl. 10-16

Weekender og uge 42

Kl. 10-16

Oktober:
November:

Den 2. og 16. nov.

December:

Julemarked
3. - 4. december

Kl. 19-21.30
kl. 10-16

Åbningstider for Grindsted Museum:

Hverdage kl. 10-15, samt annoncerede weekender.

Åbningstider i Besættelsessamlingen:

Gratis adgang den 9. april og den 5. maj kl. 10-16,
samt efter aftale på telefon nr. 79 72 74 90.

Entré

Voksen 40 kr. Alle under 18 år gratis adgang.
Der er forhøjet entré ved havedagen og dyrskuet.
Grupper med mindst 10 personer: 50 % rabat.
Rundvisning 350 kr. Skal forudbestilles på 79 72 74 90
mindst 10 dage før.
Ved aktiviteter i det kreative værksted,
for børn opkræves et gebyr på 5-20 kr.
Alt efter aktiviteten.

Velkommen til
Billund Kommunes Museer
Det er med stor glæde, at vi præsenterer programmet
for 2017, der er fyldt med spændende, lærerige og
kreative aktiviteter, samt inspiration for både børn og
voksne.
Programmet er blevet til i et samarbejde mellem Karensmindes Venner, Billund Bibliotekerne og Museet.
Vi ser frem til at byde dig velkommen til mange gode
oplevelser i 2017!
Med venlig hilsen
Ole Bisbjerg
Leder af biblioteker, borgerservice
og museer i Billund Kommune

Hedder du Karen?
Hvis du hedder Karen, kommer du gratis ind på
Museumscenter Karensminde i hele 2017.
Du vil få udleveret et navnebadge, som du skal bære
under besøget. Husk ID.
”det’ ikke helt tilfældigt,
for der har altid været en
”Karen” her på gården.
Enten konen eller en af
døtrene, der hed Karen.
Derfor fik gården også
navnet i 1914… som
Karensminde!”
Karen Søgård 2017

Karen Søgård, 1934

Program 2017

Nærmere information om de
enkelte arrangementer bringes
i dagspressen og på følgende
hjemmesider:
www.billundmuseum.dk
www.karensmindes-venner.dk
Ret til ændringer forbeholdes

Vinterferie
11. februar til 19. februar 2017 kl. 10-16
Kom og bliv klogere på kommunikation i gamle dage.
Du kan se et lille udvalg af gamle telefoner, som venligst
er udlånt af Egon Ringgive fra Billund Musik og Telefon
Museum.
Du kan lave din egen telefon i udstillingsbygningen på
Museumscenter Karensminde, husk blot at medbringe
to tomme konservesdåser.
Du kan også se nogle gamle telefoner på Grindsted Museum og på Magion Biblioteket er der telefon-skattejagt.

Tirsdag den 14. februar kl. 10-16

Ølbrygning og dyreløb

Bestyrer Hans Peter Festersen brygger øl efter gamle opskrifter. Brygningen starter kl. 10.30. Der er mulighed for
at smage Hans Peters øl, og desuden købe den særlige
Karensminde Ale med hjem.
I foråret sker der rigtig meget på en gård. I dagens dyreløb kommer du rundt og kigger til vores dyr – måske er
der små dyrebørn.

Onsdag den 15. februar kl. 10-16

Pandekagedag

På Museumscenter Karensminde afholdes pandekagedagen onsdag i uge 7. Så kom og vær med til pandekageløbet, og bliv klogere på pandekager.
Der sælges forskellige retter med pandekager i Kaffestuen. På denne dag kan du også prøve at morse.
Både tirsdag og onsdag kan man i det kreative værksted
male et træ eller lave glasmosaik.
Herudover kan du prøve kræfter med træarbejde og
smedje. Der er aktiviteter i stuehuset, hestevognskørsel,
og Kaffestuen er åben.

Tirsdag den 21. februar kl. 19

Generalforsamling
i Karensmindes Venner
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Sted: Laden på Museumscenter Karensminde.

Fredag den 31. marts kl. 10-22

Kulturnatten

Der er åben på Grindsted Museum
med gratis adgang hele dagen
Museet viser en miniudstilling med udvalgte fotos fra
Lundsamlingen.
Deltag i Den Store Skattejagt og oplev byen på en anden
måde. Skattejagten er arrangeret i samarbejde mellem
Magion Biblioteket og Billund Kommunes Museer.

April
Søndag den 9. april kl. 10-16

Besættelsesudstillingen er åben
Vi byder på kaffe med Richs og krigsmakroner.
Sted: Besættelsessamlingen
Gratis adgang

Påskeferien på
Museumscenter Karensminde
Museet er åbent 8. april til 17. april kl. 10-16

Tirsdag den 11. april kl. 10-16

Påske på Karensminde

Deltag i æggeløb rundt på gården.
Vi fremstiller påsketing og påskepynt.
Der er aktiviteter både i stuehuset,
træværkstedet og smedjen.
Hestevognskørsel rundt i skov og eng.
Kaffestuen er åben.
Kreativt værksted: Mal påskeæg.

Søndag den 30. april kl. 10-16

En forårsdag på Karensminde
Kl. 11 kan man se fårene blive klippet, og rundt om på
gården kan man se folk, der arbejder med ulden.
Vi gør klar til at sætte køerne på græs, og omkring
kl. 13 lukkes kreaturerne ud.
Se hvorledes man vaskede storvask i gamle dage.
Ole Marcussen demonstrerer podning på æbletræer.
Der er uddeling af læggekartofler fra Karensmindes
forevisningsmark med 43 forskelligere sorter, til publikum. Der er aktiviteter i stuehuset,
træværkstedet og smedjen.
Hestevogn kører rundt på
gården.
Kaffestuen er åben.
Sted: Museumscenter
Karensminde.

Maj
Fredag den 5. maj kl. 10-16

Besættelsesudstillingen er åben
Vi byder på kaffe med Richs og krigsmakroner.
Gratis adgang.
Sted: Besættelsessamlingen.

Onsdag den 31. maj kl. 18.30

Cykeltur langs den skæve bane
V/ registrator Carsten Sander Christensen.
Mødested: Grindsted Museum.
Pris: Gratis.

Juni
Fredag den 2. juni kl. 16.30

Friluftsgudstjeneste

I samarbejde med K.I.F. inviteres til gudstjeneste på
Museumscenter Karensminde, alle er velkomne og der
er gratis adgang.
Sted: Museumscenter Karensminde.
Som optakt til Havedagen har museet i samarbejde med
Billund Bibliotekerne lavet en mini-udstilling med ting,
der fortæller om haven før og nu. Udstillingen kan ses på
Magion Biblioteket.

Søndag den 11. juni kl. 10-16

Havedag

I samarbejde med Hejnsvig-Vorbasse-Grindsted Havekreds, afholdes stort plantemarked med foredrag.
Nyhed i år: Museet har besøg af en kok, der vil fremtrylle forskellige retter af havens produkter med særligt
fokus på rabarber.
Derudover gæster en gruppe spejdere museet, hvor de
bl.a. vil lave mad over bål.
Der er aktiviteter i stuehuset, smedjen og træværkstedet. Hestevognen kører og der vil være aktiviteter for
børn. Du kan også bytte en bog.* Kaffestuen og pølsegrillen er åben.
Sted: Museumscenter Karensminde.
Entré denne dag: 50 kr.

Fredag den 23. juni kl. 18

Skt. Hans aften på Karensminde
Kl. 18.45 er der underholdning
på gårdspladsen.
Kl. 20.30 tændes bålet på engen.
Efter båltalen synger vi Midsommervisen.
Alle er velkomne. Gratis adgang.
Sted: Museumscenter Karensminde.

Juli
Sommer på Karensminde
Sommeren igennem vil der være aktiviteter på udvalgte
dage i juli samt først i august. Se hvilke dage her i programmet.
På de særlige aktivitetsdage har vi gang i køkkenet og
dagligstuen, og der arbejdes i smedjen. Der køres med
hestevogn, og kaffestuen er åben. Du kan arbejde med
træ og deltage i det kreative værksted.
Kl. 14.30 kan børn og voksne se med, når dyrene fodres.
Vi mødes ved døren til stalden.
Herudover vil der være mange andre aktiviteter - så kom
og vær med!

Mandag den 26. juni kl. 10-16
Tirsdag den 27. juni kl. 10-16

Dyrekørekort

Tag et dyrekørekort og bliv klogere på dit kæledyr.
I det kreative værksted kan du male sten eller flette en
snor. Hvert barn kan lave en ting gratis.

Søndag den 2. juli kl. 10-16
Tirsdag den 4. juli kl. 10-16

Får og uld

Kl. 11 kommer fårehyrden med
sin hund og samler fårene, så
de kan blive klippet. Fårene
klippes kl. 11.30 og 13.30.
Ulddamerne sidder på gårdspladsen og arbejder med
ulden. Der arbejdes også med
uld fra andre dyr og fibre fra
planter.
I det kreative værksted arbejdes der med uld.

Tirsdag den 11. juli kl. 10-16
Onsdag den 12. juli kl. 10-16

Bær, Bier, Bob og Pottekone
Vi går sammen i haven og plukker bær, som koges til
syltetøj. I laden finder du biavlerne, som har en honningslynge med, som du kan prøve. Museet har besøg
af lokale bobspillere, der spiller turnering. Der vil være
mulighed for både børn og voksne at prøve spillet.
Pottekonen har ler med - kom og prøv.
I det kreative værksted kan du lave et lys af bivoks eller
prøve kræfter med glasmosaik.

Tirsdag den 18. juli kl. 10-16

Mejeridag

Vi har besøg af mejerister, der viser, hvordan man laver
ost og smør. Der er mulighed for at være med til at
kærne smør. Du kan også smage biproduktet af smørproduktionen.
Kreativt værksted: Mal en ko eller lav en pung af læder.

Onsdag den 19. juli kl. 10-16

Smør og ost

Prøv at kærne smør og smage på rygeost.
Kreativt værksted: Mal en ko eller lav en pung af læder.

Søndag den 23. juli kl. 10-16
Tirsdag den 25. juli kl. 10-16

Der vises gamle håndværk
Se hvordan man slår reb, arbejder med træ og ompolstrer møbler.
Hvis rugen står godt i år, kan vi arbejde med strå/halm.
Kom og se, om det lykkes.
Kl. 11 og 13 kan man i det kreative værksted se, hvordan
der støbes med tin. Hele dagen knytter vi armbånd.

Søndag den 30. juli kl. 10-16

Høstdag

Der høstes korn med le, aflægger og selvbinder.
Vi går i marken kl. 11 og igen kl. 13.
Folkedanserne kommer på besøg og danser kl. 14.
Kreativt værksted: Lav en kornugle.

August
Tirsdag den 1. august kl. 10-16

Vi høster færdig!

Der høstes med forskellige redskaber, og kornet køres
ind. Prøv plejlen og håndkværnen.
Kreativt værksted: En overraskelse!

Onsdag den 2. august kl. 10-16

Kornet er i hus

Vi brygger øl. Prøv plejlen og håndkværnen.
Brug dine kræfter i stærkmands-lege.
Kreativt værksted: En overraskelse.

Onsdag den 23. august kl. 18.30

Cykeltur langs Bramming-banen
V/registrator Carsten Sander Christensen.
Mødestedet er Grindsted Museum og turen er gratis.

September
Lørdag den 2. september kl. 10-14

Høstmarked ved Grindsted Museum
Museet inviterer dig til at stille en bod med grøntsager
og håndarbejdesting op i og omkring museets have.
Kræmmerboder henvises til torvet og resten af Borgergade.
Deltag i den store grøntsagsdyst, hvor museet kårer de
største, flotteste og sjoveste grøntsager.
Se ugeaviserne for tidspunkter for indlevering og kåring.
Gratis adgang.

Søndag den 10. september kl. 9.30-16

Dyrskue og Veteranstævne

Kom til historisk dyrskue og se de gamle danske husdyrracer. Dyrene kåres og præsenteres i ringen.
Veteranstævnet er fyldt med gamle biler, traktorer og
motorcykler. Kom og få en snak om hestekræfter og kølerfigurer. Om eftermiddagen præsenteres alle veterankøretøjerne i ringen.
Ud over dyr og køretøjer er der på dyrskuet også mulighed for at opleve træarbejde og rebslagning. I ladens
forskellige salgsboder sælges specialiteter og husflid.
Sted: Museumscenter Karensminde.
Pris: der er forhøjet entré denne dag.

Oktober
Efterårsferie på Karensminde
D. 14. oktober til d. 22. oktober kl. 10-16
I efterårsferien kan du på vores tre aktivitetsdage være
med til at tage kartofler eller roer op i marken. Du kan
snitte en roelygte, deltage i det kreative værksted, arbejde med træ og bytte en bog.*
Der er aktiviteter i stuehuset og smedjen.
Hestevognen kører og Kaffestuen er åben.

Tirsdag den 17. oktober kl. 10-16

Øl, most og fjerkræ

Bestyrer Hans Peter Festersen brygger øl efter gamle
opskrifter, og du kan købe en særlig Karensminde Ale
med hjem. Brygningen starter kl. 10.30.
Vi presser æblemost af havens æbler og slagter fjerkræ.
Kreativt værksted: Kartoffeltryk.

Onsdag den 18. oktober kl. 10-16

Slagtedag

Kom og hør, hvordan slagtningen foregår på Karensminde. Grisen slagtes ca. kl. 11. Der laves medisterpølse og
blodpølse.
I det kreative værksted kan du male en gris.

Torsdag den 19. oktober kl. 10-16

Suppedag

Vi serverer forskellige supper. Spis hvad du kan for 60 kr.
Vi sylter rødbeder og laver æblemost, og du er velkommen til at være med.
Du kan se og høre om, hvordan man støber lys.
Kreativt værksted: Kartoffeltryk.

November
Torsdag den 2. november kl. 19.

Syng dansk dagen

I samarbejde med Billund Kulturskolen, Billund Bibliotekerne og Billund Kommunes Museer synger vi danske
sange.
Sted: Laden på Museumscenter Karensminde.
Tilmelding: Senest den 30. oktober på 79 72 74 90.
Pris: 75 kr. inkl. kaffe.

Onsdag den 15. november kl. 19.

Nørkleaften: Vi synger julesange
og klipper pynt
Museumsformidler Laila Toudal arbejder med saks og
papir. Du kan være med til at klippe julepynt.
Pris inkl. kaffe m. julebag 75 kr.
Sted: Kaffestuen på Museumscenter Karensminde.
Tilmelding senest d. 15. november på 79 72 74 90.

December
Lørdag den 2. december kl. 10-16
Søndag den 3. december kl. 10-16

Julemarked på Karensminde
Kom og oplev årets julemarked. Der er salg af juletræer,
juledekorationer, håndarbejde og husflid.
Der er selvfølgelig ingen jul uden Julemanden, der har
gemt sig i skoven. Omkring kl. 11.45 drister han sig ind
på Karensminde, hvor han samler børn og voksne til
hyggeligt samvær i laden. Dette sker kl. 12.00, 13.00 og
14.00 både lørdag og søndag.
Aktiviteter i stuehuset, smedjen og træværkstedet.
Sted: Museumscenter Karensminde.

Reformationsjubilæet 2017
I anledningen af 500 året for Reformationen arrangerer
Billund Kommunes Museer i samarbejde med Grindsted
Kirke og Folkeuniversitetet Billund en foredragsrække i
Grindsted Kirkehus og Billund Centret.
Alle foredrag begynder kl. 19.30 og der er gratis adgang.

Onsdag den 17. maj

Idealet om den Lutherske husstand
v/Mattias Skat Sommer (Aarhus Universitet).
Sted: Grindsted Kirkehus.

Tirsdag den 5. september

Martin Luther og hans betydning
i dag
v/fhv biskop Karsten Nissen.
Sted: Grindsted Kirkehus.

Onsdag den 13. september

Grindsted sogn i 1500-1600-tallet
v/Carsten S. Christensen, Billund Kommunes Museer.
Sted: Grindsted Kirkehus.

Tirsdag den 31. oktober

Martin Luther – demokratiet og
velfærdssamfundet
v/fhv. biskop Elisabeth Dons Christensen.
Sted: Billund Centret.
Flere initiativer er undervejs.
Se mere på

www.billundmuseum.dk
eller på museets facebookside

Billund Kommunes Museer
Billund Kommunes Museer formidler og forvalter kultur
og kulturarv i Billund Kommune. Museet er kommunalt
ejet og drevet, og det blev statsanerkendt i 1972. Museet består af tre afdelinger: Museumscenter Karensminde, Grindsted Museum og Besættelsessamlingen.

I 2016 indledte Billund Kommunes Museer som noget
nyt et partnerskab med Billund Bibliotekerne. Partnerskabet omfatter bl.a. fælles udstillinger og aktiviteter.

’Byt en bog’*
på Museumscenter Karensminde
Denne aktivitet sker i samarbejde med
Billund Bibliotekerne.
Ideen om at bytte en bog går ud på, at du tager en
bog med hjemmefra. I Udstillingsbygningen på Museumscenter Karensminde har Billund Bibliotekerne
opstillet kasser med kasserede bøger. Her kan du bytte
din bog og få en ny læseoplevelse.
Finder du flere bøger, eller har du ikke en bog med
hjemmefra, koster en bog 10 kr.

’Dit liv i perspektiv
– Fotofortællinger
fra Grindsted
og omegn’
Billund Kommunes Museer, Grindsted Arkivet og Billund
Bibliotekerne har slået sig sammen i et nyt projekt, der
sætter kultur og kulturhistorie på dagsordenen på en ny
måde. Projektet handler om digitalisering og formidling
af fotograf Lunds fotosamling fra perioden 1907-1983.
Der afholdes med jævne mellemrum arrangementer,
fx cafémøder og udstillinger rundt omkring i kommunen. Her vil interesserede borgere blive inddraget mest
muligt.
Følg med i projektet på museets hjemmeside:

www.billundmuseum.dk.

Grindsted Museum
Grindsted Museum har til huse i byens ældste hus. Det
blev bygget i 1846 til lægen, dengang var der kun kirken,
præstegården, skolen og nogle gårde i byen.
I dag danner Grindsted Museum sammen med kirken og
apoteket et lille, fint miljø. Bag museet er der en have,
som er anlagt som en stationsbyhave fra 1920’erne.
Den nye udstilling fra 2016 på Grindsted Museum viser
i glimt historier fra spændende steder fra hele Billund
Kommune.
Kom ind og se mønter fra 1600 tallet, lægen anno 1864
og Grindsted
sygehus, og
dele af Billund
gl. bro, fotograf
Lunds kamera
fra 1800-tallet,
Museets historie,
og meget mere.

Museumscenter
Karensminde
Består af
Enggården
Karensminde og
Udstillingsbygningen

Karensminde
Karensminde er en historisk gård, som viser, hvordan
man drev landbrug fra 1930 til 1950.
Korthornskvæg og rød dansk malkerace græsser i engen.
Grisene i stalden har krølle på halen, og de store, jyske
heste pruster. På marken gror rug, byg, roer og kartofler.
Køkkenhaven har urter, som vi for længst har glemt.

Karensminde er en af de gamle enggårde ved Grindsted
Å. De rummelige udlænger og det store stuehus viser, at
her var økonomien solid.
På Karensminde er det let at leve sig tilbage i tiden.
De stille stuer har en særlig stemning, og på visse udvalgte dage bliver der arbejdet på gården med madlavning, håndarbejde og håndværk.
Til børnene er der legeplads og dyr, som må klappes.
På aktivitetsdagene kan man køre i hestevogn eller drikke kaffe i Kaffestuen.
Feststemningen spreder sig, når der er høstdag, dyrskue
og julemarked.

Udstillingsbygning
I udstillingen ”Fra jord til bord” får du brug for alle dine
sanser. Der er ting du simpelthen bare må røre ved, og
det er helt okay. Der er også masser af ting at kigge på
og ting, der sætter erindringer i gang. For børn er der
små opgaver og ting at prøve. Udstillingen giver indblik i
livet på landet i perioden 1920-1950.

Besættelsesudstillingen
Udstillingen er bygget op om forskellige miljøer, der
viser dagliglivet under besættelsen.
Udstillingen fortæller om modstandsbevægelsen og
dens aktiviteter, jernbanesabotage, nedkastning af
våben, illegale blade og modstandsfolk.

Tyskernes håndhævelse af magten vises i Gestapo-kontoret og i køjerummet fra en tænkt fangelejr.
I stuen og køkkenet kan man se, hvordan folk klarede
dagligdagen i en tid med mørklægning og kontrol, varemangel og rationering. Købmandsbutikken er fyldt med
erstatningsvarer.
Billund Kommunes Museer har en stor samling om besættelsestiden. Gå på opdagelse i samlingen online på:

www.besaettelsessamlingen.dk

www.billundmuseum.dk

Museumsgården
Karensminde

Grindsted Museum

Besættelsessamlingen

