
Denne sommer vil der være følgende arrangementer:

Valborgaften, Åbning af sæsonen 
Fredag den 30. april kl. 19: Entre kr. 25,- til museet 
med gratis kaffe og kage sponseret af bager Ib, samt 
musik og sang efter bål og båltale ved Anders Qwist, 
Kanal Fyn.  
Musik ved Egon Stidsen og Karen Svenningsen.
Deltager man kun i bål og båltale kl. 20 er dette gratis.

Fællessangaften med alle forårssangene 
Onsdag den 12. maj kl. 19: Forsanger Jette Lyse Cort-
sen, musik ved Einar Mørk Hansen.

Levende sommersøndage
4. juli 13-16: Vagabonderne spiller, krydderurte- og
plantesalg. Smagsprøver på limonade.
11. juli 13-16: Gammeldags børnetøj på giner og 
levende børn. Eventyrfortælling 13,30, 14,30, og 15,30.
Smagsprøver: Pandekager i åben arne.
18. juli 13-16: Besøg af veteranbiler. Rabarbergrød med 
smurt franskbrød.
25. juli 13-16: Fransk vask og strygning. Udstilling af 
daglig middag i køkkenet. Smagsprøver på hjemmebagt 
rugbrød m. fedt udendørs.

Levendegørelse
Søndag den 15. august kl. 10-16: Mange af somme-
rens landlige sysler vises. Honningmanden,  smeden,  
høsten,  hjemmel. rygeost, rebslageri, sliberi, o.s.v. 
Smagsprøver: Bagte rodfrugter.

Stjernholm ved nat 
Torsdag den 16. sept. kl 19: Oplev mørket, se lyset. 
Cafe med fællessang ”Æ bindstouw” + orgelmusik

Store Æbledag 
Søndag den 26. sept. kl. 10-16: Strikkeekspert Lene 
Pedersen, Katrinelund med udstilling og bod. Frisk 
æblemost fra pressen, æbleringe ved komfuret, æble-
flæsk- og kage i cafeen. Medbring gerne nedfaldsæbler. 
Der kan købes frisk most til fryseren

Museumsjul 2010
Søndag den 28. nov. kl. 10-16:  Rigtig mange julebo-
der. Du kan hente jul i posevis. Her er duft af klejner,  
æbleskiver og brændte mandler. I butikken findes 
mange fine julegaver

Gårdmuseet
”Stjernholm”
Sæson 2011

Åbent i sommersæsonen 
30. april til 2.oktober

Onsdage og søndage kl. 13-16
samt efter aftale

Gårdmuseet Stjernholm
Skanderborgvej 1, Nim, 8740 Brædstrup

Entre voksne kr. 25,-
Børn under 14 år gratis
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Sæsonåbning med Valborgblus

Gårdmuseet ”Stjernholm” ejes og drives af 
Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, 
udelukkende ved frivillig arbejdskraft.

Besøg hjemmesiden: www.braedstruparkiv.dk 
og se mere om museet og foreningen. 
E-mail: spdamgaard@turbopost.dk

Gruppebesøg arrangeres ved henvendelse til 

Regnar Brønd 75 75 17 15 
E-mail: regnar@turbopost.dk

Viggo Madsen 75 67 11 06

Anne Marie Jensen 75 75 10 63.

I museumsbutikken kan købes spændende ting 
og Lokalarkivets årsskrifter og bøger.
Cafeen kan altid byde på kaffe og kage.

Gårdmuseet Stjernholm

Denne sommer vil der være følgende arrangementer:

Valborgaften, Åbning af sæsonen
Lørdag 30. april kl. 19: Entre kr. 25,- til museet med gratis kaffe, 
kage sponseret af Brædstrup Bageri, samt musik og sang efter bål og 
båltale ved Museumsinspektør Ole Puggaard, Horsens.
Musik ved Ejner Mørk Hansen og Karen Svenningsen
Deltager man kun i bål og båltale kl. 20 er dette gratis.

Søndag 29. maj kl. 13-16: ”- og dansen den går”. 
Kl. 14: Besøg af folkedansere fra Vinding. I deres pause klipper 
Egon Kjær fra Dørup 2 får. Derefter igen dans. 
Smagsprøver på sneboller.

Levende sommersøndage:
3. juli kl. 13-16: Veteranbiler luftes.
”Vi går hverdagsklædt”. Museets frivillige bærer hverdagstøj til mange 
af gårdens job. Smagsprøver: Pandekager på åbent ildsted.
10. juli kl. 13-16: ”Hvad er det værd” v. Henning Gamborg. 
Kom med en antikvitet og få den forklaret og vurderet.  
Smagsprøver i Køkkenet: Rabarbersuppe m. kammerjunkere.
17. juli kl. 13-16: Ulddag. Der spindes, filtes m. sæbe, nålefilt, 
filtbilleder. ”Vrøvl” i køkkenet.
24. juli kl. 13-16: Syltedag. Glimt fra da landbruget begyndte at 
bruge små motorer. Smagsprøver: Franskbrød m. syltetøj.

Levendegørelse
Søndag 14. august kl. 10-16: Mange af sommerens landlige sysler 
vises. Rebslagning, Lysestøbning ved Lysestøberiet Ring. Dyp dit eget 
lys, smeden arbejder, pileflet, honning slynges, osten ryges, knivene 
slibes, osv. Stjernholmvafler i køkkenet. 
Smagsprøver på Røsti på grillbord.

Stjernholm ved nat
Torsdag 15. september kl. 19: Oplev mørket, se lyset. Cafe med 
fællessang. Stue med aftenarbejde ved petroleumslampens skær. 
Gratis kaffe. Kage sponseret af Brædstrup Bageri.

Store Æbledag 
Søndag 2. oktober kl. 10-16: Strikkeekspert Lene Pedersen, Katrine-
lund med udstilling og bod. Frisk æblemost fra pressen, æbleringe ved 
komfuret, æbleflæsk og -kage i caféen. Medbring gerne nedfaldsæbler. 
Der kan købes frisk most til fryseren.

Museumsjul 2011
Søndag 27. november kI. 10-16: Rigtig mange juleboder.
Du kan hente jul i posevis. Her er duft af klejner, æbleskiver
og brændte mandler. I butikken mange fine julegaver



MUSEETS SKOLETJENESTE

Skolerne vil kunne bruge museet til:
• Et besøg i forbindelse med et emnearbejde om 

gamle dage
• At samle oplysninger i forbindelse med 

en projektopgave
• At få en god oplevelse

Forslag til aktiviteter:
• Arbejde ved brændekomfuret
• Vaskedag ved gruekedlen
• Rebslagning
• Gamle lege
• Udklædning med tøj fra det gamle klædeskab
• Tegne-, skrive- og tælleopgaver
• Uge 40 og 41: Fremstilling af æblemost

Prisen for et besøg af en gruppe max. 30 elever 
og 2 voksne er kr. 350,-

Se www.braedstruparkiv.dk eller kontakt:
Kirsten Christensen 75 75 12 63
Birthe Jensen 75 75 10 48

SÆrUDSTiLLiNGEr 2011

iNSPirATiONSKASSE
25 museumsgenstande fra Stjernholm. 
Kassen er tænkt som en introduktion 

til et besøg på gården,
eller til efterbehandling af besøget.

Den kan lånes i 14 dage

FLErÅriGE 
UDSTiLLiNGEr

Gammelt landbrug i ny hal
Forskellige landbrugsudstillinger.

Gamle lokale æblesorter
podede.

Lege-modeller af 
hestetrukne og 

traktortrukne redskaber
SOMMErENS UDSTiLLiNG 

i CAFEEN:

inge Sønderby
Akvarelmaler

8361 Hasselager
Tlf. 86280402

Mail: wo-soe@mail.tele.dk

Oldsager fra Addit

Fotoudstilling:
Brædstrup sygehus 1893-2011

Egnens Faneparade.

Broderier fra en 
svunden tid.

Stadstøjet luftes.

Stjernholmgårdens  
personer 1800-1987.

Stuehusets indretning  
gennem 200 år.

Hørredskaber

Barnevogne – vugger 

Telefoner

Gl. redskaber fra mark og 
stald plus dyrskuepræmier

Kulturplanter i 
Klosterlandet
  Kvinders arv 
fra munkene

Stjernholm inviterer nye frivillige personer til at 
deltage i det dejlige fællesskab med at passe og 

pleje Stjernholm. 
Hver onsdag eftermiddag kl. 13-16. 

Orientering ved Regnar Brønd 75 75 17 15.

Staudehaven 
udvikler sig


