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Velkommen til forårsog sommersæsonen
Velkommen til forår og sommer 2020 på Museumscenter
Karensminde. Vi byder igen på et spændende, lærerigt og
alsidigt program der henvender sig til hele familien, og hvor
børn og unge får rig mulighed for at udfolde sin kreativitet
gennem sæson- og historienære aktiviteter. Vores program
er igen tilrettelagt i tæt samarbejde med Karensmindes
Venner, Besættelsessamling Grindsteds Venner og andre
gode samarbejdspartnere.
Højdepunkterne i programmet er blandt andre de traditionsrige arrangementer Påske på Karensminde, hvor børn kan
prøve kræfter med diverse æggeaktiviteter, Forårsdagen,
hvor køerne danser på det grønne græs, Have- og fritidsmessen, hvor du igen i år kan hente inspiration til haven
og gøre en god handel i de forskellige boder samt Høstdagen, hvor vi sætter fokus på mange af de traditioner
der er forbundet med høsten. Fælles for vores store
arrangementer er en summen af liv på museumsgården
og en levendegørelse af historien gennem kreativ leg
og læring.
Vores program indeholder igen en masse god information
om Museumscenter Karensminde, de historiske dyreracer,
bygningerne og den omkringliggende natur, der tilsammen
skaber den fantastiske ramme og tidslomme, hvor gæsten
kan opleve livet på en dansk enggård, som det var i perioden
1920 -1950.
Jeg ser frem til at byde dig velkommen til forhåbentlig
mange gode oplevelser på Museumscenter Karensminde.
Med venlig hilsen
Ole Bisbjerg
Leder af Biblioteker, Borgerservice og Museer
i Billund Kommune
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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
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Museumscenter
Karensminde
Museumscenter 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 Museumscenter Karensminde giver dig rig
mulighed for at følge dagligdagen i landbruget gennem
en række oplevelser og aktiviteter.
Et besøg på Museumscenter 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 Museumscenter
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.

4

Aktiviteter der
følger årets gang
I løbet af året er der aktiviteter for hele familien på
Museumscenter Karensminde. Det kan eksempelvis
være i træværkstedet, hvor der laves legetøj som i gamle
dage, i smedeværkstedet, hvor der laves hestesko og
andre jernredskaber 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 mange
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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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 bliver der ofte arbejdet 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 gårdens
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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Kreativt værksted
Særlige aktivitetsdage
Kl. 10–15.30

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

Aktivitetskalender

Påske

7. april kl. 10-16
Museumscenter
Karensminde

Kom på Karensminde når vi tirsdag den 7. april 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 æggeløb,
æggetrantning og kæpheste-ringridning.
Påskeharen har været forbi, og den har tabt en
masse af sine æg på gården og ude blandt de andre
bygninger og dyr – kom og hjælp os med at finde alle
æggene.
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Foredrag om 9. april 1940

16. april kl. 19
Magion Caféen
Entré med kaffe og kage 50 kr.
I 2020 er det 80 år siden,
Danmark blev besat. Museet
indbyder derfor d. 16. april
til et foredrag med Flemming
Søeborg, der har skrevet bogen
”9. april – Da Danmark blev
besat”. Kom og hør mere om
den dag, tyske soldater angreb
Danmark og Norge under
Weserübung aktionen.
Du kan til foredraget også høre
museets bestyrelsesformand,
Harry Hansen, fortælle sine
egne minder om d. 9. april
1940, da han som barn var
vidne til den tyske invasion af
Danmark.

Miniudstilling
Magion Biblioteket
6.-19. april

I forbindelse med 80-året for besættelsen
af Danmark udstiller museet nogle unikke
genstande fra Besættelsessamlingen.
Udstillingen kommer i forlængelse af
museets to foredrag om besættelsestiden
i marts og foredraget om den 9. april og
giver et indblik i besættelsen og
hverdagen i det besatte Danmark.
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Aktivitetskalender

Åbent Showroom med
mulighed for rundvisning
19. april kl. 10-16
Åbent i normal åbningstid
Udstillingsbygningen
Museumscenter Karensminde

Søndag den 19. april er en af de sidste muligheder for
at se vores Showroom for de foreløbige planer med det
kommende museumscenter, inden det pakkes ned og
flyttes til anden lokation. Derfor inviterer vi til Åbent
Showroom, hvor projektleder Mai Kofoed Lauritsen
viser rundt og fortæller.
Rundvisningerne foregår hhv. kl. 10 og 11, og der
behøves ikke tilmelding. Der vil efterfølgende være
åbent frem til kl. 16.
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Forårsdagen

26. april kl. 10-16
Museumscenter Karensminde

På forårsdagen er der et væld af forskellige aktiviteter
for hele familien. Vi får besøg af en masse modelflyentusiaster, der viser deres smukke fly frem og
foretager prøveflyvninger.
Vi skal også have vasket og sætter derfor storvasken i
gang. Der bliver brug for alle kræfter! Denne dag vil vi
også demonstrere gammel trækkraft med Karensmindes
nye hestegang. Oplev hvordan man overfører hestens
kræfter til drivkraft af andet landbrugsredskab.
Se mere på side 16-17.
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Aktivitetskalender

Fårene
klippes
kl. 11

Fårene skal af med deres vinteruld. Kl. 11 går vi i gang med
at klippe fårene på gammeldags manér. Samtidig kan du
opleve, hvordan der bliver arbejdet med ulden på forskellige
måder.
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Køerne
sættes
på græs
kl. 13

På forårsdagen er det tid til at slippe køerne ud af
stalden, så de kan opleve det skønne forår. Vi gør klar
hele dagen, og du må gerne hjælpe til. Når køerne
sættes på græs springer, hopper og danser de af
glæde, fordi de har glædet sig til denne dag hele
vinteren. Det er et herligt syn, som både små og store
altid nyder.

Her i slutningen af april er der forårstegn
overalt i naturen: Træer og vilde planter
springer ud og spirer frem, frøerne
kommer frem fra vinterdvalen for at
lægge æg og de første sommerfugle
tager sig en flyvetur i solskinnet.

På udkig
efter foråret
kl. 13.30-15.00

Når Karensmindes køer er blevet lukket
ud på græs, så inviterer naturvejleder
Finn Lillethorup på en lille tur rundt i
naturen omkring Karensminde, hvor vi
skal kigge på nogle af de mange forårstegn i naturen – og mon ikke også, der
bliver anledning til en lille leg undervejs.
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Aktivitetskalender

Danmarks befrielse
4. maj kl. 19-21
Grindsted Kirke
Fri entré

Mandag den 4. maj markeres 75-årsdagen for
Danmarks Befrielse. Der startes på kirkegården
ved de 4 fredede mindesmærker kl. 19. Der
vil være faner, blomsternedlæggelse ved de
4 mindestene med fanfare og efterfølgende
fællessang. Derefter er der mindesammenkomst
i Grindsted Kirke v. sognepræst Steen Søvndal.
Arrangør:
Besættelsessamling Grindsteds Venner,
Grindsted Kirke og Billund Kommunes Museer.
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Byvandring i
besættelsens Grindsted

13. maj kl. 18.30
Doktor Hansens Hus
Entré 50 kr.

Det er i år 80 år siden, at Danmark blev besat den 9. april
1940 af tyskerne, og i starten af maj 2020 er det 75 år
siden landet blevet befriet af de allierede tropper.
På denne lyse forårsaften vil vi gå en tur tilbage i tiden,
tilbage til de mørke besættelsesdage i 1940’ernes
Grindsted. Emner som hverdagsliv, modstandsbevægelse,
tyskere og lokale steder med vigtige begivenheder vil blive
perspektiveret.
Startsted:
Doktor Hansens Hus, Borgergade 27, 7200 Grindsted
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Aktivitetskalender

Biernes Dag på
Karensminde

20. maj kl. 16-19
Museumscenter Karensminde

Denne eftermiddag vil vi i samarbejde med Grindsted og
Omegns Biavlerforening sætte fokus på biavl og biernes
store betydning for vores fødevareproduktion. Her vil du blive
klogere på honningbier, de mange arter af vilde bier og deres
betydning for bestøvningen.
Samtidig kan du få gode råd til biavl, prøve foreningens
bidragter og komme helt tæt på bierne.
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Arrangementet henvender sig til folk i
alle aldre og kræver ikke forudgående
kendskab til biavl.
FN valgte i december 2017 at udråbe
20. maj til international bi-dag med
det formål at rette fokus på biernes
vanskelige vilkår og deres store
betydning. Dagens arrangement er
en markering af denne dag.
Arrangør:
Grindsted og Omegns Biavlerforening,
Karensmindes Venner og
Billund Kommunes Museer.
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Aktivitetskalender

Have- og fritidsmesse

14. juni kl. 10-16
Museumscenter Karensminde
Entré 50 kr.

Have- og fritidsmessen er en årligt tilbagevendende
begivenhed på Museumscenter Karensminde. Her kan
du gå på opdagelse i de mange boder med planter og
håndværk og finde inspiration til spændende fornyelser
eller pynt til hus og have.
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Kl. 13
Foredrag med
forfatter og
havejournalist
Lars Lund

Derudover finder du også boder med lækre delikatesser
fra lokale producenter, tombola med flotte præmier og
smagsprøver på mad med ingredienser fra køkkenhaven.
Dagen er fyldt med oplevelser for hele familien, så tag
endelig alle med.
Dagens foredragsholder er Lars Lund der tidligere har
drevet et økologisk anlægsgartneri. Lars har sidenhen
helliget sig skriveriet med flere bogudgivelser og
tv-udsendelser. Her øser han ud af mere end 40 års
erfaring indenfor have, dyrkning og anlægsgartneri.
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Aktivitetskalender

Friluftsgudstjeneste

19. juni kl. 16.30
Museumscenter Karensminde
Fri entré
Vi inviterer alle til gudstjeneste under åben himmel, hvor
der traditionen tro vil blive prædiket om et særligt tema.
Der vil være musik og sang, og efter gudstjenesten er det
muligt at købe lidt mad i form af suppe og grillpølser. Der
vil selvfølgelig også være mulighed for at købe te og kaffe.
Det er noget helt specielt at samles under åben himmel til
hyggeligt samvær, kloge ord og lidt godt til ganen.
Med forbehold for ændringer.
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Sankthansaften på
museumsgården

23. juni kl. 18
Museumscenter Karensminde
Fri entré

Kom med til en hyggelig Sankthansaften på den
gamle museumsgård, hvor vi bliver klogere på de
mange traditioner og den overtro der er forbundet
med denne aften.
Fra kl. 18 kan du købe aftensmad og nyde den
sammen med familien på gårdspladsen eller i
laden.
Grindsted Amatørscene underholder på gårdspladsen, inden bålet tændes.
Kl. 20.30 tænder vi bålet i engen og synger
midsommervisen, mens heksen flyver til Bloksbjerg.
Traditionen tro, vil der også være båltale.
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Aktivitetskalender

Dyrekørekort

30. juni og 1. juli kl 10-16
Museumscenter Karensminde
Dyrekørekort
kl. 10.15 og
kl. 13.00

Har du selv et dyr derhjemme? Eller tænker du på at få et? Så skulle
du prøve at tage dyrekørekort på Museumscenter Karensminde. Her
lærer du om gårdens dyr, om at løfte dem korrekt, om hvad man
skal passe på med, når man leger med dem og meget mere.
Du får et dyrekørekort udleveret som bevis på, du har lært en
masse nye og nyttige ting om at have dyr.

Det bliver både sjovt
og festligt, når Hedens
Folkedansere byder
børnene op til dans. Så
kridt danse-skoene og
kom og få en svingom,
som da morfar var ung.
Vi danser kl. 11.30 og
12.30
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Hestevognstur

Hver tirsdag i juli kl. 16-18
Museumscenter Karensminde
Hver tirsdag i juli afrundes dagen fra ca. kl. 16-18
med en smuk to timers hestevognstur. Under turen
fortælles der om det kulturhistoriske landskab. Det er
muligt at tilkøbe aftensmad til når vi kommer tilbage.
Pris for hestevognstur:
Voksne 75 kr. (125 kr. m. spisning)
Børn 30 kr. (75kr. m. spisning)
Tilmelding: senest kl. 12 på selve dagen.
Spisning afholdes dog kun ved minimum 10 deltagere.
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Aktivitetskalender

Uldne får

7. og 8. juli kl. 10-16
Museumscenter Karensminde

Det er på høje tid at få fårene klippet! Når hyrden har
gennet fårene sammen, fanger vi et par stykker, som er
klar til at få klippet den tykke uldvams af. Fårene klippes
omkring kl. 11.30 og 13.30.
På gårdspladsen kan du blive klogere på fårets kulturhistorie og opleve hvordan ulden bearbejdes, når de
dygtige spindepiger sidder parat til at spinde ulden
til garn, og rokkens hjul snurrer flittigt. Vi viser også,
hvordan man ved hjælp af plantefarve kan skabe det
flotteste garn i alle mulige smukke farver.
Tirsdag afrundes dagen fra ca. kl. 16-18 med en smuk
to timers hestevognstur. Der vil være mulighed for at
købe aftensmad. Se mere side 27.
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Honning og syltetøj

14. og 15. juli kl. 10-16
Museumscenter Karensminde

Vi skal til at koge syltetøj, og vi mangler jeres hjælp til at
plukke de modne bær, der er klar ude i køkkenhaven. Der
bliver sikkert et par bær til overs, som man kan smage.
Biavlerne skal i gang med at slynge honning, så det kan
komme på glas. I laden er der mulighed for at spille bob
under kyndig vejledning af de frivillige. Der vil i det kreative
værksted være spændende aktiviteter for børn og unge.
Tirsdag afrundes dagen fra ca. kl. 16-18 med en
smuk to timers hestevognstur. Der vil være mulighed for at
købe aftensmad. Se mere side 27.
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Aktivitetskalender

Gamle
håndværk

21. og 22. juli
Kl. 10-20
Museumscenter
Karensminde
Vi har samlet en kreds af dygtige træhåndværkere. En billedskærer
viser, hvordan man med en stor økse kan snitte de fineste ting.
Snedkeren viser, hvordan man med forskellige jern kan lave
udskæringer i træ.
Vi får besøg af møbelpolstreren, der demonstrerer sin fine kunst
og af kurvebinderen, der ligeledes vil vise os sit flotte håndværk.
Vi arbejder i træværkstedet med at lave fuglekasser, æblekasser
og andre spændende ting, så kom og vær med.

Tirsdag afrundes dagen fra ca. kl. 16-18 med en smuk to
timers hestevognstur. Der vil være mulighed for at købe
aftensmad. Se mere side 27.
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Mejerihistorie

28. og 29. juli kl. 10-16
Museumscenter Karensminde

Kom og vær med når vi den 28. og 29.
juli har forskellige mejeriaktiviteter på
museumsgården. Her kan du se hvordan
man lavede smør i gamle dage uden
brug af maskiner. Du kan også selv være
med til at kærne smørret og her gælder
det om at bruge kræfterne.
Vi demonstrerer hvordan vores køer
malkes og du kan blive klogere på koens
kulturhistorie. Vi vil også sætte fokus på
andelsbevægelsens virke og betydning
for lokalområdet.
Der er rig mulighed for at smage de
forskellige mejeriprodukter og prøve
kræfter med de spændende aktiviteter i
det kreative værksted.
Tirsdag afrundes dagen fra ca. kl.
16-18 med en smuk to timers hestevognstur. Der vil være mulighed for at
købe aftensmad. Se mere side 27.
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Høstdage på
museumsgården

2. og 4. august kl. 10-16
Museumscenter Karensminde

Vi genopliver den gammeldags høst, og alle folk er i gang, så det
emmer af liv på den gamle gård. Høstkarlene går i marken kl. 11.00
og mejer kornet med le. Pigerne går bag karlene og binder kornet
op i neg. De stærke jyske heste er med til arbejdet i marken, og der
kommer gang i vores gamle høstmaskiner.
Om søndagen d. 2. august kl. 14.00 er folkedanserne med til at fejre
høstdagen og byder alle op til dans. Høstdagene er altid nogle hårde,
men dejlige dage.
Tirsdag d. 4. august kl. 11.00 brygger vi øl på gården efter gamle
opskrifter, så øllet smager ligesom i de gode gamle dage. Der er rig
mulighed for at få smagsprøver. Få inspiration til egen ølbrygning,
udvid dine ølkundskaber og giv dine smagsløg en oplevelse.

Foredrag:
Samlingsrevision ved
Billund Kommunes Museer
19. august kl. 18-19.30
Museumscenter Karensminde
Entré 50 kr.
Denne onsdag aften har du mulighed for at høre
nærmere om noget af det arbejde, som foregår bag
kulisserne på et museum. Museet er i indeværende
år i gang med en større samlingsgennemgang, hvor
Billund Kommunes Museers samling revideres og
strømlines.
Museumsinspektør, Jonas Hørup Ruskjær vil med
afsæt i museets ansvarsområder og forpligtelser som
statsanerkendt museum forklare den igangværende
proces, de forskellige krav og komme med konkrete
eksempler fra museets samling.

Aktivitetskalender

Sensommertur i
skolernes Grindsted

26. august kl. 18.30
Museumscenter Karensminde
For godt 275 år siden fik Grindsted sin første skole.
Beliggenheden nær kirken var nøje planlagt, da degnen
var læreren. I starten af 1900-tallet fik Grindsted
sin første privatskole i Vestergade. I nyere tid er der
kommet yderligere to kommunale skoler, Teknisk Skole,
Handelsskole og i starten af 1960erne et Gymnasium. På
denne sensommeraften vil vi genopfriske historien for
disse Uddannelsesinstitutioner.
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Dragonerne fra Holstebro

29. august
Grindsted Kirke
Fri entré

Lørdag den 29. august besøger Dragonerne
Grindsted kirkegård når vi mindes og markerer
årsdagen for Knud Børge Madsens død.
Arrangementet foregår om formiddagen.
Nærmere information forefindes på museets
hjemmeside op mod arrangementet.
Arrangør:
Dragonerne fra Holstebro, Grindsted Kirke og
Besættelsessamling Grindsteds Venner.
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Glæd dig til efteråret
og vinteren på
Museumscenter
Karensminde
I efterårs- og vinterprogrammet byder vi også på mange
spændende aktiviteter for hele familien. Her kan du bl.a.
opleve:
•
•
•

Historisk dyrskue og veteranstævne d. 13. september
Efterårsferie på Karensminde d. 13.-15. oktober
Julemarked d. 5.-6. december

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.

Historiske dyreracer
På Museumscenter 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 Museumscenter 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 Museumscenter Karensminde er
fårene, hønsene og grisene.
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På Museumscenter 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
Museumscenter
Karensminde
Naturen omkring Museumscenter 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 Museumscenter
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 Museumscenter 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 lege 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 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 i tilknytning til Besættelsesudstillingen
på CF-gården. 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 foråret og sommeren 2020.
Stor tak til fotograf Anette Sofia Svejstrup og Kaare
Sandal Nissen for venlig udlån af fotografier til dette
program.
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Åbningstider
forår og sommer 2020
Museumscenter Karensminde
Landbrugshistorie fra ca. 1920 til 1950, industrihistorie
og stationsbyens udvikling, samt turisme.
Morsbølvej 102 · 7200 Grindsted

April
Maj

Åbent på
helligdage, skolefridage
og weekender

Juni
Juli

10 –16
10 –16
10 –16

Åbent alle dage

10 –16

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

Entré
Voksne 40 kr.
Børn og unge under 18 år fri entré
Grupperabat 50 %, mindst 10 personer på alm. åbningsdage
Rundvisning 400 kr.
Rundvisninger skal forudbestilles senest 10 dage før
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

Ret til ændringer forbeholdes

August

10 –16

