VELKOMMEN

Du har nu set særudstillingen
”Kælderen på Kongevejen”.
Udstillingen handler om Bents interesse for
fossiler og moler, og hvordan hans hobby med at
samle dem blev til starten på et museum.
En del af Bents hobby var også at nyde naturen og
sætte pris på alt det, den har skabt (f.eks. de flotte
molerlag eller de smukke og seje fossiler).
I denne folder finder du/I tre
aktiviteter, der handler om at
samle og være stolt af sin hobby.
Derudover vil den tage jer ud i
den smukke og unikke natur, der
er omkring museet. I kan se et
kort over området på side 5.
God fornøjelse!

1

AKTIVITET

Hvad er dit aller-bedste fund?
Bent fandt mange flotte ting i løbet af sit liv.
Da hans samling skulle på museum skulle dem,
der arbejdede på museet, vælge
nogle af de bedste ting ud, som andre
ville få glæde af at se. Det betød, at
de skulle vælge det allerbedste.
Har du nogensinde fundet noget i
naturen, der var så flot, at du har
gemt det?
Hvis du har flere: Hvilken ting,
du har fundet skulle på musem,
hvis du selv kunne vælge én?
Hvorfor?

2

AKTIVITET

Hvad samler du på?
Bent havde en kæmpestor samling
af fossiler og sten. Men man kan
samle på alt muligt! Nogle samler på
fodboldkort. Nogle samler på sjældne
mønter. Og nogle samler på skins i Fortnite.
Samler du på noget?
Hvis du har lyst, kan du fortælle dem, du besøger
museet med om din samling. Det kan være dine
forældre, søskende, bedsteforældre eller venner.
Måske samlede dine forældre og deres venner på
nogle helt andre ting end dig og dine venner, da de
var børn?

3

AKTIVITET
Lad os gøre nogle fantastiske fund!
Sådan gør du:

1) Gå ned til Tørreladen ved stranden ad naturstierne,
der er vist på kortet på sidste side. Følg den stiplede,
orange sti.
2) Saml 3 flotte ting.
3) Tag dem med hjem eller udstil dem i forhallen på
museet.
4) Tænk over, hvorfor du har valgt disse ting:
Er det fordi, de er flotte? Fordi de føles dejlige at røre
ved? Eller fordi de kan være med
i en sjov leg?

