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Ringkøbing-Skjern Museum
Lad børnene opleve julen som i de gode gamle dage ved Bundsbæk Mølle!
Besøg De Grønne Skovnisser i deres nissehule, tag med på en tidsrejse 100 år tilbage
i tiden, gå på opdagelse i den store juleudstilling eller lad børnene uddanne sig til
ægte grønne skovnisser på Det Grønne Skovnisseversitet.
Det er naturvejlederne fra Ringkøbing-Skjern Museum, der giver børnene en helt særlig juleoplevelse
med naturen i fokus. I har mulighed for at besøge dem på Bundsbæk Mølle fra den 19. nov. - 7. dec.
I år har vi sammensat 4 pakker, så det er lettere for jer at finde de oplevelser der passer til jer.
Find flere informationer på levendelæring.dk

Pakke 1: Den Grønne Skovnisses hule

Indeholder en hyggelig fortælling om nissernes historie og fortælles i Den Grønne Skovnisses hule.
Denne pakke sammensættes med 2 andre naturaktiviteter, som “Naturstien”, “Lav julepynt”, “Lav din
egen Grønne Skovnisse” og andre julede aktiviteter.
Varighed: 2 timer. Pris: 1.000 kr.
Pakke 2: Det Grønne Skovnisseversitet
Det Grønne Skovnisseversitet er åbent ved Bundsbæk Mølle og er klar til at tage imod små kommende
skovnisser. I Nisseversitet kommer børnene til at opleve den levende historie, når en verden af historie
og jul åbner sig for dem. Sammen med Den Grønne Skovnisse skal børnene gennemgå en række forskellige opgaver, inden de kan få deres særlige diplom og kalde sig ægte grønne skovnisser.
Varighed: 2 timer. Pris: 1.000 kr.

Pakke 3: Tidsrejse: Jul på den gamle vandmølle

Lad børnene rejse mere end 100 år tilbage i tiden og lad dem hjælpe møllerfruen med at gøre Bundsbæk Mølle klar til jul! Både ude og inde er der travlt, der skal gøre rent, laves julemad på det gamle
komfur og alt det andet der skal til, før det kan blive jul. Børnene kommer til at opleve julen som den
var i de gode gamle dage!
Varighed: 2 timer. Pris: 2000 kr.

Pakke 4: Pyruspakken

Oplev “Alletiders Nisseudstilling” på Bundsbæk Mølle helt tæt på! Se de flotte kostumer, lyt til de gode
sange, se billeder og genstande og hør de gode historier om Pyrus, Kandis og alle de andre fra Tv2-succesen “Alletiders Nisse”. Efter rundvisningen sætter vi os ind i den hyggelige gløggstue, hvor der er
fortælling om naturens vogtere: De Grønne Skovnisser. Efter fortællingen er der kakao og æbleskiver.
Varighed: 2 timer. 800 kr. + kakao og æbleskiver 20 kr. pr. person.

Husk også:
Juleboden er åben!
Her kan børnene købe små julegaver, juleslik og andre julelækkerier.
Hvis I ønsker at komme i juleboden, skal det oplyses det ved tilmeldingen. Husk lommepenge!
Nyd æbleskiver i gløggstuen!
Slut en hyggelig juledag med æbleskiver og kakao/saftevand i den varme gløggstue.
Hvis I ønsker æbleskiver og kakao, skal det oplyses ved bestillingen. Pris: 20 kr. pr. person.

Praktisk info

Tider: 19. nov. - 7. dec. Mandag - torsdag i tidsrummet kl. 8.30-11.30 eller kl. 12.00-15.00.
Bestilling: Bestilling foretages på www.levendelæring.dk
Ved spørgsmål kontakt: Naturvejleder René Bautista Hankelbjerg. Tlf.: 97 36 23 43
eller Mail: rh@levendehistorie.dk
Priser: Fra 800 kr. for 2 timer

www.levendelæring.dk

19. nov - 7. dec

RINGKØBING-SKJERN

MUSEUM
levendehistorie.dk

