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Har du lyst til at være med som frivillige til formidling af fynsk herregårdshistorie 

på en hyggelige, spændende og børnevenlig måde? 

Vi søger frivillige, som har lyst til at deltage i aktiviteter på herregården Erholm. Anledningen er 

DR’s julekalender for 2022, som er optaget på Erholm. Handlingen foregår i midten af 1800-tallet, 

og der er netop i denne julekalender gjort særlig meget for, at det skal være så historisk korrekt 

som muligt. Hovedparten af scenerne er optaget på Erholm både uden- og indendørs, men der er 

også optaget scener på Jernbanemuseet, i Den Fynske landsby og på Møntergården i Odense. Den 

Fynske Landsby holder derfor særligt åben i de 3 første weekender i december, og Møntergården 

har en særudstilling om optagelserne. 

Vi vil også meget gerne lave nogle aktiviteter i de tre første weekender i december 2022, hvor 

julekalenderen vises, da vi synes, at det ville være lidt kedeligt, hvis alle aktiviteter kun skulle være 

i Odense, når Årup og Erholm er hovedlokationen. Vi har allerede nogle fysiske rammer til det, da 

vi har en park, som er åben for offentligheden samt et fødevaremarked, hvor der også er 

julemarked i december. Men vi har desværre ikke de samme ressourcer som museerne i Odense, 

da vi er en privat aktør og ikke får offentligt tilskud, og vi er jo ikke et museum. Desuden er DR 

underlagt regler for public service, og derfor er der grænser for, hvor meget vi må tage i entré for 

udstillinger direkte knyttet til julekalenderen. Vi har af produktionsselskabet fået lov til at låne 

herreskabets kostumer fra filmen, som vi kan udstille sammen med billeder af skuespillerne i stor 

størrelse. Vi har desuden selv en del billeder fra gammel tid, som kan forstørres og udstilles.  

Temaet for aktiviteterne vil være ”herregårdsliv i 1800-tallet”, og det frivillige arbejde kunne være 

alt lige fra at give en hånd med til det praktiske, udformning af plancher, at fortæller om 

herregårdsliv, evt. som udklædt, at deltage i ”arbejdende værksteder”, med alt lige fra arbejde 

med landbrug på en herregård, madlavning, kagebagning, havedyrkning, smedearbejde, 

hestevognskørsel, folke-/ kvadrilledans mm. Det er faktisk kun fantasien, og hvad men har lyst til, 

som sætter grænsen.  

Aktiviteterne behøver ikke være de samme hver weekend, og man kan være med i det omfang, 

men har tid og lyst til. Af praktiske årsager vil aktiviteterne primært foregå omkring vores 

avlsgården, som ligger ud til parken, og hvor vi i forvejen har plads og faciliteter.  

Vi håber meget I vil være med. Fyn er jo kendt for sine mange herregårde, og dette er er oplagt 

mulighed for at skabe opmærksomhed om Vestfyn og Årup - også på landsplan. Hvis I er 

interesserede eller har spørgsmål, så skriv meget gerne til: info@erholm.dk. Vi indkalder alle 

interesserede til et møde i slut september. Vi glæder os til at høre fra jer       

 

Mange hilsner 

Jan og Trine Cederfeld de Simonsen 
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