Skanderborg Museum
i efterårsferien

Åbningstider
i efterårsferien
Tirsdag - søndag:
Kl. 10.00 - 16.00
Torsdag:
Kl. 19.00 - 21.00
Munkevej 8,
Emborg, 8680 Ry

Alle museets arrangementer er
åbne for alle.
Der kræves ikke særlig tilmelding.
Man skal blot møde op ved
arrangementets starttidspunkt.

Til alle arrangementer
er der gældende entrépriser:
Voksne: 30 kr.
Øm Kloster Museum: Voksne 40 kr.
Børn og unge u. 18 år: Gratis.

Lørdag d. 11. - torsdag d. 16. oktober
Der er rig mulighed for at blive
udfordret på fantasien og få viden
gennem historiske fortællinger og
oplevelser på Skanderborg Museums
mange afdelinger:
Kom med og

Søndag den 12.10
- fredag den 17.10:
Kl. 10.00 - 16.00
Møllestien 5,
Gl. Rye, 8680 Ry

Tirsdag - søndag:
Kl. 10.00 - 16.00

Læs mere i kalenderen på
museets hjemmeside:
www.skanderborgmuseum.dk

Børnehaver og SFO
Pædagoger i selskab med børn
er gratis.

Tag madpakken med
Man må gerne spise madpakker
på museerne.

Siimtoften,
8680 Ry

Mandag - Torsdag:
Kl. 10.00 - 16.00
Lørdag - søndag:
Kl. 13.00 - 16.00
Adelgade 5,
8660 Skanderborg

w w w .s ka n d e r b o rg m u s e u m .d k

- find sporene fra 2. verdenskrig på
Bunkervandring og i Dyrehaven,
- Levende museum på Møllen
i Gl. Rye,
- Kæmp med jernalderkrigerne
i Museumshaven
- gæt det rigtige svar
med Museumsdetektiven
- gå rundt i Klosterruinen med din
lommelygte

Lørdag 11.10 Kl. 13-15

Søndag 12.10 Kl. 10 - 16

Mandag 13.10

Torsdag 16.10 Kl. 19 - 21

Skanderborg Bunkerne

Museet på Gl. Rye Mølle

Museet på Adelgade - Kl. 10 - 13

Øm Kloster Museum

Bunkervandring

”Levende museum”

Tirsdag 14.10 Kl. 10 - 13

I lommelygtens skær

Kender du de store bunkere ude i skoven?
Se spor efter dengang, hvor det tyske
Luftwaffe lavede Dyrehaven om til en
fæstning.

Møllen kører og vingerne drejer, dieselmotoren leverer trækkraften i savværket,
og den store bageovn er tændt.

Museet på Adelgade

Besøg museet med en lommelygte
i hånden og hør om munkenes natteliv
- hvis du tør!
Denne aften er museum og ruinpark
kun oplyst af levende lys og fakler.

Guidet tur for børn og voksne.
Mødested: P-pladsen ved Capri
i Dyrehaven.
Entré: Voksne 30 kr. Børn u. 18 år: Gratis.
Kontant betaling til guiden.
NB:
Bunkermuseet er lukket i efterårsferien.

- Se Danmarks sidste træskomager
forvandle en træklods til en træsko.

Onsdag 15.10 Kl. 10 - 13
Museet på Adelgade

- Uld bliver til garn på spinderokken.

Jernalderkrig
i Museumshaven

- Værksteder for børn og
pandekager over bål.

Hvordan kæmpede

- Salg af kaffe og hjemmebagte boller.

fra Alken Enge?

jernalderkrigerne
Mød jernalder-

Museet har åbent i hele efterårsferien,
hvor man kan se særudstillingen ”Blot
blåt” om anderledes strik.

krigerne fra…………..
De er klar til at oplære nye krigere i
kamp, så vi kan genskabe slaget, mens
Præstinde Ragna fortæller om guderne

NB:
Levende Museum er kun søndag d. 12/10.
Entré: Voksne 30 kr. Børn u. 18 år: Gratis.

og de mange skader på krigerne fra
Alken Enge.

Snobrød i Museumshaven
Museumsdetektiv i museet
Entré: Voksne 30 kr. Børn u. 18 år: Gratis.

Entré: Voksne 40 kr. Børn u. 18 år: Gratis.

NB:
Husk at medbringe lommelygte.
Øm Kloster Museum har åbent i hele
efterårsferien, men kun I lommelygtens
skær torsdag d. 16/10.

