
Egnsmuseet 

Jacob Michelsens Gård® 

 

Gårdens historie går tilbage til Aabenraas jorde-

bog fra 1535, 4 gårde i landsbyen Kolstrup. 

I 1958 åbnede en af  familiens Michelsens 

døtre køkkenet og dagligstuen for offentlig-

heden, det blev startskuddet for et lille 

egnsmuseum.   
Samlingen består af gamle arbejdsredskaber fra 

køkken, stald, mark og skov og har til huse i en 

gammel gårdbygning.  

Foruden dette består samlingen også af gamle 

bondemøbler og en stor tekstilsamling.  

Facecbook: Jacob Michelsens Gård 

Hjemmeside: www.jacobmichelsensgaard 

 

 

Velkommen  til 

Egnsmuseet Jacob Michelsens Gård ® 

gården  er i dag åben for publikum ved vores bage-

weekender, der bages brød, kager og andet godt i  

stenovnen i ovnhuset. 

Ovnhuset  fra 1876 ligger nede i den store have.  

Der er skiftende udstillinger om livet på gården i de 

sidste århundreder. 

Grupper er velkommen  til at besøge gården efter 

aftale . 

Kontakt 

 

Elin Bjerregaard tlf. 22345067  

mail elinbjerregaard@hotmail.com  

Kom og bliv medlem af   

Venneforeningen Jacob Michelsens Gård.  

Støt  det frivillige arbejde der bliver lagt i gårdens  

drift. 

Det koster 150 kr. pr. husstand og 100 kr. 

for enlige.  

Beløbet  overføres til foreningens  

konto: 5353 0243126. 

På forhånd TAK – 

mailto:elinbjerregaard@hotmail.com


Program 2020 

uge 7 februar   Aktiv ferie 

22. februar kl. 14 - 17 Fastelavnsbagning - der bages brød og boller i bagehuset. Lav dit fastelavnsris. 

      Servering af kaffe og boller i stuerne 

23. februar kl. 14 - 17 Fastelavnsbagning -Tøndeslagning i haven kl. 14, varm kakao og boller til børnene. 

26. februar kl. 12 - 14.30 Bogudgivelse - optakt på gården, der fortsættes på Folkehjem 

3.  april kl. 15 - 17 Sommerøl og fedtemadder - byhistorisk forening 

16.  maj kl. 14 - 17 Genforenings bageweekend - der bages sigtebrød og genforeningsbagværk i bagehuset 

      servering af kaffe, te, saftevand, brød og kager i stuerne 

17. maj kl. 14 - 17 Genforenings bageweekend - der bages sigtebrød og genforeningsbagværk i bagehuset 

      servering af kaffe, te, saftevand, brød og kager i stuerne 

1. - 8. - 15.   juli kl. 10 - 16 Onsdagsåbent - gården er åben og kaffe på kanden 

22. - 29.  juli kl. 10 - 16 Onsdagsåbent - gården er åben og kaffe på kanden 

   juli   Aktiv ferie 

  august   Revysang 

5. september kl. 14 - 17 Sensommer bageweekend - der bages sigtebrød og jubilæumsbagværk i bagehuset 

      servering af kaffe, te, saftevand, brød og kager i stuerne 

6. september kl. 14 - 17 Sensommer bageweekend - der bages sigtebrød og jubilæumsbagværk i bagehuset 

      servering af kaffe, te, saftevand, brød og kager i stuerne 

2. oktober kl. 15 - 17 Vinterøl og fedtemadder - byhistorisk forening 

uge 42 oktober   Aktiv ferie 

28. november kl. 14 - 17 Bageweekend 1. søndag i advent - der bages brød, julekager og julesmåkager 

29. november kl. 14 - 17 Bageweekend 1. søndag i advent - der bages brød, julekager og julesmåkager 
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