ESRUM
K L O S T E R

DIREKTØRSKIFTE FOR FONDEN ESRUM KLOSTER & MØLLEGÅRD
Efter fem år som direktør for Fonden Esrum Kloster & Møllegård stopper Arne Kvist
Rønnest i april.
Arne Kvist Rønnest, som har fået ny stilling som projektchef for etablering af et nationalt center
for kyst- og lystfiskerturisme på Sydfyn, tiltrådte jobbet på Esrum Kloster med en baggrund i
management rådgivning, og springet ind i kultur- og klosterverdenen har med hans egne ord været
til stor glæde:
”Det har været en fantastisk periode. Jeg har lært om en vigtig del af Europas kulturhistorie, har
lært at drikke trappist-øl og fået mulighed for at præge udviklingen af Esrum Kloster & Møllegård.
Og så har jeg haft et dejligt samarbejde med mange mennesker og organisationer i Nordsjælland.
Det har været en stor fornøjelse” siger Arne Kvist Rønnest.

Yderligere information

Jens Bjerregaard
Christensen,
bestyrelsesformand,
tlf. 23 21 53 72 /
72 54 31 86
Arne Kvist Rønnest,
direktør, tlf. 29 61 96 16

Arne Kvist Rønnest kan se tilbage på en periode, hvor formidlingen af klosterlivet er styrket, faciliteter
er blevet forbedret, og hvor Fonden Esrum Kloster & Møllegård er blevet tiltænkt en central rolle
som portal til Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
Han understreger særligt, at jobbet som direktør for Esrum Kloster betyder, at man hele tiden
bevæger sig gennem tiden – fra den fortidige inspiration til drømmen om, hvordan Esrum Kloster &
Møllegård bliver en endnu vigtigere arena for kultur- og naturformidling i Nordsjælland.
Bestyrelsesformand, skovrider Jens Bjerregaard Christensen siger:
”Bestyrelsen har været meget glad for samarbejdet med Arne Kvist Rønnest og de mange tiltag
og fremskridt, der er sket for Esrum Kloster & Møllegård i den 5 årige periode, Arne har været chef
og ønsker ham held og lykke i det nye job på Fyn. Bestyrelsen går straks i gang med at finde den
person, der skal bære stafetten videre. Det skal være en person som brænder for stedet og har lyst
til at fortsætte den retning, som nu er sat i forhold til at gennemføre et stort udviklingsprojekt for
stedet.”
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Esrum Kloster & Møllegård er en innovativ oplevelsesattraktion,
der drives af en erhvervsdrivende fond (stiftet i 1999) med et
almennyttigt formål.

Besøgstal (2018)
Bruttobesøg: alle gæster, der besøger områder		
85.958

Missionen for EKM er at gøre områdets kultur- og naturhistorie
levende og vedkommende samt skabe spændende og
involverende rammer for oplevelse og formidling af kultur
og natur - inden for formidlingsområderne undervisning,
programaktiviteter, festivaler, rundvisninger, udstillinger m.fl.

Aktivitetsgæster: Gæster der tager del i events, aktiviteter, mv.		
23.137
Klosterbesøg: Besøg der ikke er relateret til en aktivitet		
10.555

