
ArrAngementer sommeren 2015 

torsdag 30. april kl. 19: Valborgaften. Åbning af sæsonen. 
Entre kr. 25,- til museet med gratis kaffe og kage sponseret af Super 
Brugsen. Ejnar Mørk Hansen og Karen Svenningsen underholder i 
Cafeen.  Båltale ved Jens Petersen, Nim. 
Deltager man kun i bål og båltale kl. 20 er dette gratis.

søndag 17.maj.13-16: Have og markedsdag. Kom og hør om 
havens læge-og krydderurter. Salg af planter, tilbehør og godt grej.
Smagsprøver: Urtete og knækbrød

søndag 14. juni 13-16:  Friluftsgudstjeneste kl. 14 

søndag  28. juni 13-16: Underholdning ved tryllekunstner og 
klovnen Lars Gustav.
Kom og sælg dit legetøj. Tilmelding til 2022 0715 
Smagsprøver: Pandekager på gårdspladsen 
Og Madamblå kaffe

søndag  09. aug. 13-16:  Vurdering af dine skatte. Henning 
Gamborg ser på medbragte antikviteter fra kl. 13-15
Smagsprøver: Gul budding med saftsovs

Levendegørelse: 
søndag 30. august, 11-16: Mange af sommerens landlige sysler 
vises. Strikkeeksperten Lene Pedersen udstiller og sælger. Pindehug-
geren arbejder. Besøg af børstenbinderen. Smeden arbejder. Vagn viser 
brug af tømrer-snedker håndværktøj. Der slynges honning. Rebslag-
ning på gårdspladsen. Tyrsting Husflid. Pileflet. Snapsedamen Lis. 
Petroliums motorer i drift. Få en tur i Hestevogn. Horsens Husflids-
forening. Smagsprøver: Stjernholmvafler og Rygeost.

nat på stjernholm: 
torsdag 17. september 19-22: Oplev mørket, se lyset. Stue 
med ”æ Bindstouw”. Cafe med fællessang og musik ved Ejnar Mørch 
Hansen og Karen Svenningsen

store Æbledag
søndag 27. september 11-16: Der er knipledamer i stuen og 
frisk æblemost fra presseren. Smag æbleringe v. komfuret.. Medbring 
gerne æbler. Der kan købes frisk æblemost til fryseren

mUseUmsJUL 2015
Lørdag den 28. og søndag 29. november. 11-16: 
Masser af juleboder. Her kan du købe smågaver og få hjælp 
til dekorationer og julepost. Du kan hente jul i posevis.
Her er duft, smagsprøver og salg af klejner og brændte 
mandler. I cafeen æbleskiver, vafler, kaffe og varm gløgg. 

gårdmuseet
”stjernholm”
sæson 2015

Åbent i sommersæsonen
30. april til 27. september
onsdage og søndage 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:  regnarruna@gmail.com

Gruppebesøg arrangeres ved henvendelse til:
Regnar Brønd 2022 0715 . E-mail: regnarruna@gmail.com
Anne Marie Jensen 7575 1063 . E-mail: annemarie8740@gmail.com
Bendt Nielsen 2284 6580 . E-mail: bendt62@hotmail.com

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

Gårdmuseet Stjernholm



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
• Uge 48 og 40: Der er mulighed for at lave et jule-

arrangement.
 
Tilmelding til arrangementerne i ugerne 40, 41, 48 og 49 
senest d. 31. august. 

Prisen for et besøg af en gruppe, max 30 elever
og 2 voksne er kr. 400,-

Kirsten Christensen 9394 1263
Birthe Jensen 7575 1048

ses i staldbygningen: 

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

UdstILLInger

Udstilling i cafeen:
Billeder fra
stjernholms
magasiner

• madam Blå

• Vinterting

• strygejern

• Vægte

• Væve m.m.

• symaskiner 

• damefrisør

• Landbrugsting

• redskaber til smørfremstilling

• egnens værksteder

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

at passe og pleje Stjernholm. 
Hver onsdag eftermiddag 13-16.

Orientering ved Regnar Brønd 2022 0715

Ses i stuehuset:

Indretning som for
50-60 år siden
Brædstrupvine

UdstILLInger

Ses i Hallen:

Landbrug.
Egnens Faneparade

Haven og Lysthuset

Sdr. Vissing Skole 1928


