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Når det bliver jul flytter de Grønne Skovnisser fra skoven ind i Nissehulen ved
Bundsbæk Mølle. Giv børnene en hyggelig juleoplevelse, hvor I kan prøve
forskellige aktiviteter både inde og ude.
Det er naturvejlederne ved Ringkøbing-Skjern Museum, der giver børnene en helt særlig
juleoplevelse med naturen i fokus. I har mulighed for at besøge dem på Bundsbæk Mølle
d. 20. nov. - 7. dec. Der er mange forskellige muligheder, så I kan nemt sammensætte et
program med 1-2 aktiviteter, der passer til jer.

Mulige aktiviteter med de Grønne skovnisser
Fortælling i den Grønne Skovnisses hule
Den Grønne Skovnisse fortæller nissernes historie.
Varighed: 15-30 minutter - kan kombineres med to andre aktiviteter.

20. nov-7. dec

Den Grønne Skovnisses natursti
Prøv den Grønne Skovnisses natursti til både børn og voksne. Helst ca. én voksen deltager
pr. fem deltagende børn. Varighed 45-90 minutter.
Fæld et juletræ
Fæld et juletræ til jeres institution og lav naturpleje med den Grønne Skovnisse.
Varighed: 45-90 min.
Lav julepynt
Hjælp den Grønne Skovnisse med at sprede julestemning. Vi samler kogler og dekorerer med
krydderier og pynt. Varighed: 45-90 min. (+ 100 kr. til materialer).
Lav din egen Grønne Skovnisse
Den Grønne Skovnisse tager jer med ud i mosen og henter træ og grene – af dette laver
børnene hver en lille grøn skovnisse. Varighed 60-90 min.

sjov for børn g

Julebagning i stenovn
Bage juleboller med møllerkonen. Hvad kan man bage? Hold på max. 20 børn.
Varighed 45-60 min. (+100 kr. til materialer). NB - kun mandage og tirsdage.

Andre muligheder
Julebod i museumsbutikken
Her har børnene mulighed for at købe små julegaver, juleslik m.m.
Hvis I ønsker at komme i juleboden, så oplys det ved tilmeldingen. Husk lommepenge!
Nyd æbleskiver i kaffestuen
Sæt jer tilrette i den varme kaffestue og nyd æbleskiver med kakao/saftevand efter aktiviteterne. Hvis I ønker æbleskiver mm., så oplys det ved tilmeldingen. Pris: 20 kr. per person.

Praktisk info

Tider: 20. nov. - 7. dec. Mandag - torsdag i tidsrummet kl. 8.30-11.30 eller kl. 12.00-15.00.
Bestilling: Er ”først til mølle” til naturvejlederne ved Ringkøbing–Skjern Museum på
tlf. 97 36 23 43 eller e-mail Peter Østergaard/ ploe@levendehistorie.dk eller
René Bautista Hankelbjerg / rh@levendehistorie.dk.
Pris: 950 kr. for et besøg på ca 90 min. med 1-2 aktiviteter.
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