
 

 

 

 

 

 

Kære medlemmer af Museumsforeningen 

 

Nyhedsbrev oktober 2020 

Siden vores seneste orientering i august måned er restriktionerne i forbindelse med Corona smitten ikke 
ændret til den positive side. Bestyrelsen har valgt fortsat ikke at forsøge at gennemføre tidligere planlagte 
arrangementer, men vi holder selvfølgelig øje med myndighedernes anbefalinger. 

Vi henviser til de arrangementer, som Museum Østjylland afholder. Husk ved tilmelding at oplyse, at der er 
tale om medlemskab af Museumsklubben, da dette også dækker over medlemskab af Museumsforeningen. 
Nogle af arrangementerne er gratis for medlemmer. 

Hvis I ikke modtager nyhedsbreve fra Museum Østjylland, så kan tilmelding lade sig gøre via hjemmesiden 
på dette link https://museumoj.randers.dk/om-museet/nyhedsbrev/ 

De medlemmer som endnu ikke har fået udleveret årbogen 2019 + årstal 2020 til medlemskortet kan 
afhente den på Det gamle Rådhus. (se åbningstider på Museum Østjyllands hjemmeside) 

Når årbogen for 2020 er klar i december, så vil den kunne afhentes på samme måde. 

Spændende lokalhistorisk bog om Elsegaarde. 

Mon nogen kunne være interesseret i at læse en bog om de oprindelige gårde i Elsegaarde? 
 
I april måned 2018 havde vi et arrangement i sognegården, hvor slægtsforsker og forfatter Allan Terp holdt 
et foredrag om Slægten Hansen og Nielsen i Ebeltoft Skovgårde og medlemmerne havde mulighed for at 
købe en bog med samme titel. 
 
Allan Terp har lavet en ny bog, som handler om de oprindelige gårde i Elsegaarde. 
 
Bogen fortæller om de oprindelig syv helgårde fra slutningen af 1700-tallet og frem til i dag.  
Den handler også om to mindre gårde og hyrdehuset, som allerede fandtes dengang.  
Kort efter kom skolen og smedehuset til, og i starten af 1900-tallet kommer statshusmands- brugene, inden 
bogen slutter med en mindre omtale af sommerhusudstykningerne. 
 
Allan Terp har bestræbt sig på at få alle tilgængelige fakta med, og oplyser at for de fleste er det næppe en 
underholdende bog, men for den interesserede er der mange oplysninger at hente. 
 
Hans baggrund for at skrive bogen er familiemæssige relationer til halvdelen af gårdene og hans interesse 
for slægtsforskning. 
 
Bogen ”Gårdene i Elsegaarde” er ikke tænkt som et kommercielt projekt. Bogen er ikke trykt, men ligger frit 
tilgængelig på nettet. Skulle der vise sig interesse for en trykt bog, vil den blive solgt til kostpris. 
 
På hjemmesiden familienterp.dk kan man under afsnittet ”Gårdene i Elsegaarde” finde bogen. 
 
Linket til bogen vil også være at finde på Museumsforeningens hjemmeside under publikationer og links. 



Det er Allan Terps ønske, at skulle nogen have kommentarer eller supplerende oplysninger til bogen, så vil 
han sætte pris på at blive kontaktet. 
 
Yderligere oplysninger ved henvendelse til allanchristianterp@gmail.com 
Allan Terp, Præstø- mobil 21482754 
 

Bedste hilsner – pas godt på jer selv – og alle andre. 

Bestyrelsen for Museumsforeningen 

for Ebeltoft og Omegn 


