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Nyttige og praktiske informationer om Museet Sønderskov 

Inden mit besøg Kontaktinformation Praktiske informationer Sådan finder jeg vej 

Inden mit besøg på Museet 
Sønderskov, har jeg mulighed 
for at forberede mig på 
turen. 
 
I informationsboksene på 
denne side, kan jeg finde 
hjælpsomme informationer 
til forberedelse af mit besøg. 

Museet Sønderskov 
 
Sønderskovgårdvej 2 
 
6650 Brørup 
 
Tlf. 75 38 38 66 
 
post@sonderskov.dk 

På Museet Sønderskovs 
hjemmeside kan jeg finde 
praktiske informationer 
vedrørende mit besøg. 
F.eks. om åbningstider. 
 
Jeg kan komme til museets 
hjemmeside her: 
 
www.sonderskov.dk 
 
 
 

Hvis jeg skal tage offentlig 
transport til Museet 
Sønderskov, kan jeg lave en 
rejseplan for turen dertil og 
hjem igen. Jeg kan lave 
rejseplanen her: 
www.rejseplanen.dk. 
 
Hvis jeg kommer med bil, kan 
jeg finde vejbeskrivelse på  
https://maps.google.dk/ 
 

 

Billetsalg Garderobe 
Hvor kan jeg finde hjælp og 
spørge om information? 

Toiletter 

Billetsalget kommer jeg til, 
når jeg er gået ind ad 
hovedindgangen og igennem 
hallen.  
 
Jeg kan læse om billetpriser 
og åbningstider her:  
 
https://sonderskov.dk/besøg-
os/åbningstider-og-priser 
 

Der er ingen garderobe på 
museet. 

Jeg kan henvende mig i 
billetsalget, der også fungerer 
som information. 
 
Eller jeg kan spørge en af 
museets kustoder, der går 
rundt på museet. 
 
 
 

Der er toilet i stuetagen tæt 
på billetsalget. 

 

Hvor kan jeg spise, hvis jeg 
bliver sulten? 

Hvor kan jeg slappe af og 
finde ro? 

Hvornår er der færrest 
besøgende og mest roligt? 

 
 

I Herregårdsbutikken i 
billetsalget, kan jeg købe 
drikkevarer, is og søde sager, 
der kan nydes i 
Herregårdscaféen eller 
Fugleloftsrummet. 
 
Herregårdskælderen er en 
selvstændig restaurant på 
Sønderskov – se mere her: 
https://sonderskov.dk/restau
rant 
 
Der er flere spisesteder eller 
muligheder for at købe 
sandwiches og lignende i 
Vejen eller Brørup få 
kilometer fra museet. 
 

Jeg kan f.eks. sætte mig og 
slappe af i Fugleloftsrummet 
eller i Riddersalen. 
 
Hvis vejret er til det, er der 
også fredeligt i haverne 
omkring Museet Sønderskov. 
 
Der er også stole forskellige 
andre steder på museet, hvor 
jeg kan sidde. 
 

Der er færrest besøgende på 
hverdage. 
 
Men der er som regel altid 
god plads og roligt på 
museet. 
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