
Børnekunstnerdag:
Program for tirsdag og onsdag den 23. og 24. juli 2019

Nedenstående foregår fra og i Tumlegården:
Kl. 10-16:  Familie-skattejagt /1. ledetråd udleveres i Billethuset (Gratis). 

Derefter kan I gå på skattejagt, når det passer jer!

Kl. 11-16:  Perle-fiskeri / 20 stk. perler = frugtkaramel. (Gratis).

Kl. 11-16:  Bue-skydning / Vind en slikkepind. (Gratis).

Kl. 13-1430:  Ler workshop / Mogens Kræmer laver trolde! (Gratis).

Kl. 1435: Præmier til de mest kreative trolde!

Kl. 13-1430:  Maleri workshop / Vær’ med til at male på et stort lærred, som 
hænges op i Tumlegården. (Gratis).

Kl. 1315-15:  Ansigtsmaling / 20 kr. – stå ikke i kø, bliv skrevet op! Efter kl. 15 
skrives der ikke flere på listen! Fortsætter til alle på listen er malet.

Kl. 11-16  Familielege på plænen / På den store plæne, tæt ved 
minigolfbanen, kan I spille kongespil, krocket mm. (Gratis).

Kl. 11-15: Æselridning / Fra Naturlegepladsen / 20 kr. pr. barn/tur.

Kl. 1150: Fodring af guldfisk / Vær’ med til at fodre guldfiskene i den store 
sø i Den dansk/engelske have. Mød op ved søen kl. 11.50. (Gratis)

Kl. 13-15:  ATV-kørsel / På marken bag billethuset / 30-40 kr. / 
Ca. 6 til 100 år. Der køres ikke, hvis det regner meget! 

Kl. 15-16:  Snobrød / Bålpladsen på Naturlegepladsen / 10 kr. inkl. syltetøj.

Kl. 1610:  Dyrefodring / Foran garagen ved stuehuset – der hænger et skilt. 
Vi fodrer dyr i stalden, marsvin, kaniner, høns og geder. (Gratis) De

r t
ag

es
 fo

rb
eh

ol
d 

fo
r e

vt.
 æ

nd
rin

ge
r.

 / Mogens Kræmer laver trolde! (Gratis).

 / Vær’ med til at male på et stort lærred, som 



Børnekunstnerdag:
Program for tirsdag og onsdag den 23. og 24. juli 2019

Nedenstående foregår fra og i Tumlegården:
Kl. 10-16:  Familie-skattejagt /1. ledetråd udleveres i Billethuset (Gratis). 

Derefter kan I gå på skattejagt, når det passer jer!

Kl. 11-16:  Perle-fiskeri / 20 stk. perler = frugtkaramel. (Gratis).

Kl. 11-16:  Bue-skydning / Vind en slikkepind. (Gratis).

Kl. 13-1430:  Ler workshop / Mogens Kræmer laver trolde! (Gratis).

Kl. 1435: Præmier til de mest kreative trolde!

Kl. 13-1430:  Maleri workshop / Vær’ med til at male på et stort lærred, som 
hænges op i Tumlegården. (Gratis).

Kl. 1315-15:  Ansigtsmaling / 20 kr. – stå ikke i kø, bliv skrevet op! Efter kl. 15 
skrives der ikke flere på listen! Fortsætter til alle på listen er malet.

Kl. 11-16  Familielege på plænen / På den store plæne, tæt ved 
minigolfbanen, kan I spille kongespil, krocket mm. (Gratis).

Kl. 11-15: Æselridning / Fra Naturlegepladsen / 20 kr. pr. barn/tur.

Kl. 1150: Fodring af guldfisk / Vær’ med til at fodre guldfiskene i den store 
sø i Den dansk/engelske have. Mød op ved søen kl. 11.50. (Gratis)

Kl. 13-15:  ATV-kørsel / På marken bag billethuset / 30-40 kr. / 
Ca. 6 til 100 år. Der køres ikke, hvis det regner meget! 

Kl. 15-16:  Snobrød / Bålpladsen på Naturlegepladsen / 10 kr. inkl. syltetøj.

Kl. 1610:  Dyrefodring / Foran garagen ved stuehuset – der hænger et skilt. 
Vi fodrer dyr i stalden, marsvin, kaniner, høns og geder. (Gratis)

Børnekunstnerdag:
Program for tirsdag og onsdag den 23. og 24. juli 2019

Nedenstående foregår fra og i Tumlegården:
Kl. 10-16:  Familie-skattejagt /1. ledetråd udleveres i Billethuset (Gratis). 

Derefter kan I gå på skattejagt, når det passer jer!

Kl. 11-16:  Perle-fiskeri / 20 stk. perler = frugtkaramel. (Gratis).

Kl. 11-16:  Bue-skydning / Vind en slikkepind. (Gratis).

Kl. 13-1430:  Ler workshop / Mogens Kræmer laver trolde! (Gratis).

Kl. 1435: Præmier til de mest kreative trolde!

Kl. 13-1430:  Maleri workshop / Vær’ med til at male på et stort lærred, som 
hænges op i Tumlegården. (Gratis).

Kl. 1315-15:  Ansigtsmaling / 20 kr. – stå ikke i kø, bliv skrevet op! Efter kl. 15 
skrives der ikke flere på listen! Fortsætter til alle på listen er malet.

Kl. 11-16  Familielege på plænen / På den store plæne, tæt ved 
minigolfbanen, kan I spille kongespil, krocket mm. (Gratis).

Kl. 11-15: Æselridning / Fra Naturlegepladsen / 20 kr. pr. barn/tur.

Kl. 1150: Fodring af guldfisk / Vær’ med til at fodre guldfiskene i den store 
sø i Den dansk/engelske have. Mød op ved søen kl. 11.50. (Gratis)

Kl. 13-15:  ATV-kørsel / På marken bag billethuset / 30-40 kr. / 
Ca. 6 til 100 år. Der køres ikke, hvis det regner meget! 

Kl. 15-16:  Snobrød / Bålpladsen på Naturlegepladsen / 10 kr. inkl. syltetøj.

Kl. 1610:  Dyrefodring / Foran garagen ved stuehuset – der hænger et skilt. 
Vi fodrer dyr i stalden, marsvin, kaniner, høns og geder. (Gratis) De

r t
ag

es
 fo

rb
eh

ol
d 

fo
r e

vt.
 æ

nd
rin

ge
r.

De
r t

ag
es

 fo
rb

eh
ol

d 
fo

r e
vt.

 æ
nd

rin
ge

r.

 / Mogens Kræmer laver trolde! (Gratis).

 / Vær’ med til at male på et stort lærred, som 

 / Mogens Kræmer laver trolde! (Gratis).

 / Vær’ med til at male på et stort lærred, som 



Nr. Nr. 11Nr. Nr. 11

Nu skal I ud på skattejagt. Først 
skal I finde Tumlegården! Når I 
er inde i Tumlegården skal I finde 
aben, som hænger i sin hale, ved 
ham hænger den næste ledetråd. 
Vær opmærksom på, at der er 
flere aber ;).
Ta’ evt. et billede med jeres mobil 
af de andre ledetråde, så I 
kan huske, hvad der står.
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