
Hjemmeside 

WWW.RSLM.dk 

På hjemmesiden kan man læse om muse- 
umsforeningen, landsbyerne i Randbøl Sogn, 
lokalhistoriske fortællinger, gårdhistorier, 
lokale kunstnere, udstillinger, aktiviteter m.m. 
Hjemmesiden opdateres løbende. 

 

Praktiske informationer 
Randbøl Sogns Lokalarkiv og Museum er åbent 
torsdage kl. 10-16 året rundt, dog ikke mellem jul og 
nytår. 
Entreen er gratis. Frivillige beløb modtages med tak. 
Rundvisninger, byvandringer, længerevarende 
opgaver for arkivet samt besøg af børnegrupper 
aftales mod betaling. 
Ring eller skriv: 

Tlf.: 75885489 
Mail: rslm.vandel@gmail.com 
Personalet består af frivillige, der står til rådighed 
for gæster i arkiv og museets udstillinger. 

Følg også med på vores facebookside (randbøl 
sogns lokalarkiv museeumsforening), 
hvor diverse aktiviteter bliver annonceret: 

 

                           
 

 

 
 
På museet i Vandel findes: 

Kulturhistorisk udstilling om livet 
på egnen. 
 

Brugsting fra de seneste 150 år, der 
illustrerer lokalbefolkningens 
levevilkår. 

Udstilling om Flyvestation Vandel. 
 

  Lokale fund fra oldtiden. 
Museets klenodie er en jernalder- 
spidsbarre (kopi). 
 

Legetøjsudstilling fra de seneste 100 
år. 
 

Historisk værksted for skolebørn. 
 
Malerisamling med lokale 
kunstnere. 
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  Grindstedvej 30, 7184 Vandel 

 



   
 
 Randbøl Sogns Museum 

Museets stifter Mogens Jensen donerede sin 
samling af oldsager og gamle effekter til 
Randbøl Kommune i 1930. Denne samling blev 
grundlag for oprettelsen af ”Egnsmuseet i 
Vandel”. 
I 2017 blev Randbøl Sogns Museum et 
selvstændigt, foreningsdrevet egnsmuseum, der 
fortæller sognets historie fra oldtid til nutid. 
 
Museet rummer: 
Flyvestation Vandels historie under og efter 2. 
verdenskrig, gammel skolestue, landkøkken 
med komfur, spisestue og ”fin stue”, 
udstillinger, der fortæller om tidligere 
forretningsliv i Vandel, legetøjssamling (1880 
– 1990), teenageværelse fra 1980´erne. 

Desuden skiftende 
temaudstillinger, 
gammelt sølvtøj 
m.m. 

I kælderen 
udstilles fund fra 
oldtiden, og der er 
magasin for 
museets store 
genstandssamling. 

 
Billedet er fra udstillingen om Flyvestation Vandel 

Randbøl Sogns Lokalarkiv 
og Museum (RSLM) 
Arkivet er vores fælles hukommelse. 
Et lokalarkiv indsamler, registrerer og opbevarer 
vidnesbyrd om den lokale historie. Det kan være 
regnskaber, protokoller, beretninger, billeder, 
breve, lydoptagelser m.m. 
Tænk på arkivet, før du smider noget i ud! Det 
indsamlede materiale betragtes som offentligt eje og 
opbevares under sikre forhold. Personfølsomt 
materiale behandles fortroligt iflg. reglerne. 

Randbøl Sogns lokalarkiv 
og Museumsforening 
Bestyrelsen er ansvarlig for driften af museet. 
I samarbejde med lokalarkivet er der løbende 
arrangementer og skiftende udstillinger. 
Medlemsbladet ”Nyt om Gammelt” udkommer 4 
gange årligt, og medlemmer modtager 
arkivsamarbejdets årsskrift ”Spidsbarren”. 
 
Kontakt RSLM på mail eller telefon for 
tegning af medlemskab. 

Aktiviteter for børn 
Randbøl Sogns Museum modtager 
børnehavebørn og skoleklasser i den gamle 
skolestue, hvor man ved de gamle pulte 
undervises af ”degnen” som i gamle dage. Der 
skrives på tavle med kridt eller griffel, og man 
mærker, hvordan det var at gå i skole for mere 
end 100 år siden. 
For skoleklasser er der desuden 
værkstedsaktiviteter: F.eks. rebslagning, 
gættekonkurrence, juleklip, støbning af 
stearinlys. Der er et særligt juleprogram i 
december. 

Julestue 
Hvert år er der første søndag i advent åbent hus 
på det julepyntede museum. Der bages 
æbleskiver på det gamle støbejernskomfur, 
støbes lys, klippes julepynt m.m. 

Historiske byvandringer og 
gruppebesøg 
aftales individuelt med museets personale. 

Spidsbarre fundet ved Skærhølgård i 1918 


