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Flinthugning, skelet og æblesjov

Efterårsferien på Museum Lolland-Falster
Vil du hugge flint?
To dage i efterårsferien vil børn og unge få mulighed for at prøve at hugge
flint. Store flotte flintøkser bliver det nok ikke til, men alle deltagere vil få deres
egen flintflække med hjem. Undervejs vil vi også se nærmere på nogle af de
fine fund fra stenalderen, der er udstillet på Stiftsmuseet.
Derudover bliver der fortalt om de arkæologiske udgravninger til den
kommende Femern Bælt-forbindelse og vist spændende fund herfra. Prøv fx
at røre ved et 5000 år gammelt stykke træ.
Hvor: Stiftsmuseet, Banegårdspladsen 11, 4930 Maribo.
Hvornår: Mandag d. 13. og tirsdag d. 14. oktober kl. 10 - 12. Velegnet for børn
over 5 år.
Pris for materialer: 10 kr. og almindelig entré (voksne 50 kr., børn gratis.)
Æblejagt
Frilandsmuseets æblehøst er ved at være bragt i hus. Alle besøgende børn
kan gå på jagt efter æblerne i de små huse og prøve at finde dem alle. Vi
trækker lod om et gavekort til butikken blandt alle besvarelserne.
Hvor: Frilandsmuseet, Meinckesvej, 4930 Maribo
Hvornår: 14. - 19. oktober kl. 10 - 16
Pris: Gratis, når entréen til museet er betalt. Voksne 50 kr., børn gratis.
Nøj, et skelet!
To dage i efterårsferien vil Museum Lolland-Falsters fine skelet fra Skt.
Jørgensgården i Stubbekøbing være centrum for ferieaktiviteter. Der fortælles
om de spedalskes liv i middelalderen og om, hvad et skelet egentlig kan
fortælle efter mange hundrede år i jorden. Og så vil der være mulighed for at
lave sit eget lille sprællende skelet.
Hvor: Falster Minder, Færgestræde 1 A, 4800 Nykøbing F.
Hvornår: Onsdag d. 15. og torsdag d. 16. oktober kl. 10 - 12.
Pris for materialer: 10 kr. og almindelig entré (voksne 50 kr., børn gratis.)
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