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Det Grønne Museum søger kulsorte
frivillige
Det Grønne Museum leder efter frivillige til at starte et kulsvierlaug. Men museet er også på
udkig efter andre frivillige, som har lyst til at være en del af frivilligfællesskabet på museet.
Derfor fejrer Det Grønne Museum de frivillige til Frivillig Fredag den 28. september.
Hvis man ikke er bange for at få sorte negle og har lyst til at prøve kræfter med at lave kul, så har Det
Grønne Museum brug for hjælp. Museet er i gang med at starte et laug af frivillige kulsviere, som skal
være med til at lave kul på historisk manér.
”De skal mødes et par gange om året og bygge de store kulmiler, hvor vi brænder kul. Vi søger både
kvinder og mænd i alle aldre. Og det er et langsommeligt projekt, som tager mellem 24-36 timer, så der
bliver også tid til en kop kaffe og en god snak undervejs,” siger frivilligkoordinator på Det Grønne
Museum Anette Stavensø Møller og forsætter:
”Kulsvierlauget er det første af vores nye historisk laug som arbejder med skovbrug og jagt, men faktisk
søger vi frivillige til alle vores historiske laug”.
Alle kan være med
Det Grønne Museum har 350 aktive frivillige, der er organiseret i en halv snes historiske laug og
arbejdsgrupper så som mejerister, landarbejdere, biavlere og nu snart kulsviere. Men man behøver ikke
at ville arbejde i et historisk laug for at blive en del af frivilligfællesskabet.
”Vi leder efter folk som har lyst til at være en del af fællesskabet. Det er faktisk det vigtigste: at man har
lyst til fællesskabet. Og det kan både være i et laug, men man kan også være med til at løse praktiske

opgaver – store som små. Vi er altid interesseret i nye hænder og hoveder,” siger frivilligkoordinator på
Det Grønne Museum Anette Stavensø Møller.
De frivillige udgør en vigtig del af museets rygrad og uden dem ville publikum ikke få samme oplevelser
til arrangementer og ferier. Derfor vil museet den kommende periode fejre sine frivillige, hvilket starter
den 28. september som er landsdækkende frivillig-dag.
Her vil publikum, som har gratis adgang, fra kl. 13-16 kunne opleve alle museets historiske laug på
museet. Det Grønne Museum vil ligeledes være at finde til Frivillig Fredag-arrangementet i Auning by
fredag mellem kl. 14-17.
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Kulsvidning i Rold skov

Fakta om Det Grønne Museum
• Det Grønne Museum er det nationale museum for jagten, skoven, landbruget og maden. Museet
er et statsmuseum under Kulturministeriet.

•

•

•

•
•
•

I 2017 besøgte 100.772 Det Grønne Museum og vores nabo Gammel Estrup – Danmarks
Herregårdsmuseum, som museet har billetsalg sammen med. De seneste år har det
gennemsnitlige besøgstal været knap 100.000 gæster – cirka 5.000 er fra udlandet.
Fra 1. januar er Anne Bjerrekær direktør for Det Grønne Museum. Hun er uddannet som
cand.phil. i forhistorisk arkæologi ved Århus Universitet og kommer fra en stilling som direktør
for Horsens Museum.
Det Grønne Museum er resultatet af fusionen mellem det tidligere Dansk Jagt- og
Skovbrugsmuseum (Hørsholm) og det tidligere Dansk Landbrugsmuseum (Auning). Museet er
beliggende ved Auning på Djursland.
Det kræver mere end 90 lastvogne med anhænger at flytte museumsgenstande fra det tidligere
Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum i Hørsholm til Djursland. Det arbejde forsætter i 2018.
Museets samling rummer mere end 70.000 genstande – blandt andet en større mængde
landbrugsmaskiner.
Det Grønne Museums undervisningsafdeling har hvert år over 85 skoleklasser igennem et
undervisningsforløb på museet.

