Natur- og kulturhistorisk formidling
Nedenfor er en liste over åbningstider m.v. for institutioner, som er med i samarbejdet om Søhøjlandets
Økomuseum. Institutionerne er markeret på kortet på bagsiden.

Skanderborg Museum, Adelgade 5, 8660 Skanderborg. Tlf.: 86 52 24 99
er smukt beliggende i den gamle bydel tæt ved Slotsbanken og med parklignende have ned til Lillesø.
Museet har til huse i den tidligere byfogedgård, hvis ældste afsnit er fra midten af 1700-tallet. De faste
udstillinger viser byens og egnens historie med temaer fra den ældre stenalder frem til 1920erne.
Åbningstider:

01.06-31.08: tirsdag-søndag 10-16, mandag lukket
01.09-31.05: tirsdag-søndag 13-16, mandag lukket
Lukket: 24., 25., 26. og 31. december samt 1. januar
I skolernes efterårsferie og vinterferie er der udvidede åbningstider, som særskilt annonceres
Udstillingerne kan besøges uden for almindelig åbningstid efter forudgående aftale

Entré:

Voksne: 20 kr. Børn under 14 år gratis
Pensionister: 10 kr.
Grupper over 10 personer: 10 kr. pr. person
Medlemmer af Skanderborg Museumsforening: Gratis
Besøg uden for fast åbningstid: Minimum 350 kr.
Skoleelever, der besøger museet som led i undervisningen: Gratis

Frihedsmuseet, Dyrehaven, 8660 Skanderborg. Tlf.: 86 51 02 27 og 86 52 24 99
Hører under Skanderborg Museum. Frihedsmuseet ligger i Skanderborg Dyrehave og er indrettet i to
tyske bunkers opført i 1944, da tyskerne befæstede Jylland af frygt for en allieret invasion i Danmark.
Åbningstider:

April-september: Tirsdag-onsdag 14-16 og lørdag-søndag 13-16
Resten af året: 1. søndag i hver måned 13-16

Entré:

Voksne: 10 kr. Børn i følge med voksne gratis
For grupper med aftalt besøg uden for almindelig åbningstid: Minimum 350 kr.
Er gruppen over 25 personer betales 10 kr. for hver person ud over de 25.
Vedr. øvrig entré: Som for Skanderborg Museums vedkommende.

Øm Kloster Museum, Munkevej 8, 8680 Ry. Tlf.: 86 89 81 94
Ved Jyllands største sø Mossø ligger Øm Kloster Museum med 3 udstillingsbygninger og en 2 tønder
land stor ruinpark. Området er det største udgravede klosteranlæg i Danmark, og på museet kan man se
de autentiske fund fra de arkæologiske udgravninger.
Åbningstider:

April 10-16. Maj-juni og september 10-17. Juli-august 10-18.
Oktober (indtil den 22.) 10-16.
Mandag lukket - dog åbent på mandage i skoleferierne

Entré:

Voksne: 35 kr. Børn 7-12 år: 15 kr. Grupper over 10 personer: 25 kr./person
Folkeskolegrupper: 10 kr./person
Rundvisning arrangeres gerne mod betaling
Museet kan besøges udenfor åbningstid mod et gebyr på 400 kr.

Gl. Rye Mølle og Træskomuseum, Møllestien, Gl. Rye, 8680 Ry. Tlf.: 86 89 86 75
Her kan man foruden møllen i funktion få information om træskohåndværket, savværksdrift,
besættelsestiden med flyveplads og flygtningelejr, originale Himmelbjergsouvenirs, glasproduktion fra
1500-tallet m.m.
Åbningstider:

Maj-september 10-17
Mandag lukket - dog åbent på mandage i skoleferierne

Entré:

Voksne: 20 kr. Børn: 5 kr. Grupper på min. 10 personer: 15 kr./person.

Ferskvandsmuseet, Siimtoften, 8680 Ry. Tlf.: 86 89 01 99
I Søhøjlandet er der som i alle ferskvandsområder et tæt samspil mellem natur og kultur.
Ferskvandsmuseet viser sider af det rige plante- og dyreliv i søer og åer og giver forståelse for
sammenhængene i områdets natur- og kulturhistorie.
Åbningstider:

Maj-juni og september-medio oktober daglig 9-17. Juli-august 9-21.

Entré:

Fri entré

Klostermølle Naturcenter, Klostermøllevej 48, 8660 Skanderborg
Hvor Gudenåen løber ud i Mossø ligger Klostermølle. De historiske bygninger fortæller om områdets
allertidligste industri, baseret på vandkraften, og rummer desuden et naturcenter med mulighed for
oplevelse og undervisning omkring områdets enestående natur. Der er adgang til et spændende
fugletårn.
Åbningstider:

Naturskolen: Hele året efter aftale med Silkeborg Statsskovdistrikt
v. Jan Kjærgaard, tlf. 86 82 08 44 eller foreningen Natur & Ungdom 75 78 25 77
Kanolejr: Åben for kanofarere i perioden 16. juni - 31. december

Entré:

Fri adgang til området

Dørup Hestestald, Dørup
Rummer information om Mossø-området og er udgangspunkt for vandrestier syd for Mossø.
Åbningstider:

Hele året

Entré

Fri adgang

Ejer Baunehøj, Ejer
Der er adgang til udsigtstårnet på Danmarks højeste, naturlige punkt.
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