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LØRDAGSMATINÉ PÅ HERNINGSHOLM 
Hyggelige eftermiddage på den gamle herregård 
 
Udvalgte lørdage, kl. 14.00-15.45 
Herningsholm Museum, Herregårdsparken 1, 7400 Herning 

 

I efteråret og vinteren afholder Herningsholm Museum som noget nyt 
lørdagsmatinéer på den gamle herregård. De består af en række mindre foredrag, 
koncerter og fortællinger som afholdes på udvalgte lørdage. Det samlede 
program er sammensat af Herningsholm Museums fantastiske frivillige, 
Herningsholmlauget, i samarbejde med Museum Midtjylland. 

  

Foredrag om DDR 
Den første matiné finder sted lørdag den 14. september. Her vil Gerda Schmidt 
fortælle den barske historie om sin barndom i 1940’ernes Tyskland. Hun vil også 
berette om sin ungdom i DDR og fortælle om flugten til Vesttyskland i 1958. Gerda 
Schmidt slog sig senere ned i Herning, hvor hun bor den dag i dag. 
  

Koncert og fællessang 
Lørdag den 9. november byder Herningsholm atter op til lørdagsmatiné. Denne 
lørdag vil Henny Gundel Gyde Nielsen fortolke begrebet kærlighed i ord og toner. 
Med sang og klaver vil hun fremføre en række smukke sange, og publikum bydes 
også op til fællessang. 
  

Foredrag om julen 
Lørdag den 7. december byder Herningsholm Museum op til årets sidste 
lørdagsmatiné. Denne lørdag vil museumsinspektør Kristine Holm-Jensen se på 
julen som en form for undtagelsestilstand. 

 



2 / 2 

 

 

MUSEUM MIDTJYLLAND 
Vestergade 20 
7400 Herning 
 
museummidtjylland.dk 

 Fortællinger om et arbejdsliv i Nepal 
Lørdag den 18. januar byder Herningsholm Museum op til årets første 
lørdagsmatiné. Denne lørdag vil Frode Gimm fortælle om sine oplevelser og sit 
arbejde i Nepal. Her arbejdede han som sygeplejerske på et hospital for 
spedalske. 
  

Koncert og fortællinger 
Lørdag d. 1. februar arrangerer Herningsholm Museum og Museumsforeningen for 
Museum Midtjylland, Herning koncert med sanger og musiker Mariann Mikkelsen, 
der er født og opvokset i Tjørring og som i 2019 fik sin kandidateksamen som 
klassisk sanger ved Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Hun er sopran og 
spiller desuden tværfløjte, klaver og keltisk harpe. 

  

Herning efter krigen 
Den 28. marts fortæller Doris Frederiksen om de store forandringer af Herning by i 
50’erne. Udviklingen belyses med mange fotos og fakta fra det lokalhistoriske 
arkivs samlinger og Herning Folkeblad. 

 

Pris: Kr. 70 (kr. 50 for medlemmer af museets støtteforeninger). Entréen er inklusiv 
kaffe og kage, som serveres af Herningsholmlauget.  
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