Endagstur? Vil I med?
al vi have Landsskuepladsen fyldt med glade stemmer og sjove aktiviteter – JA! .
I kan bl.a. besøge:
J Minibondegården med en pony og kalve, kaniner og måske en lille kælen gris – alle
klar til at lege og blive klappet.
J Maren malkeko, den rareste ko i verden, er endnu en gang klar til at lægge yver til at
malkepiger og malkedrenge tjekker deres evner.
J Bønderne arbejder de har hele tiden gang i forskellige ting. Der bliver lavet reb,
slagtet høns, røget fisk, lavet fuglekasser – hold øje, måske du kan hjælpe.
J Halmlegepladsen for de, der trænger til at se det hele lidt oppefra eller bare bruge
noget krudt på at klatre eller dykke
J Korn-containeren, hvor der kan graves karameller frem fra korndybet.
J Sandkassen fyldt med traktorer, maskiner, lastbiler og meget mere.
J Børnedyrskue både fredag og lørdag formiddag
J Landsskueværkstedet – der er altid noget, der skal fixes
Har I som institution lyst til at besøge os på Landsskuet en af dagene, så har I mulighed for
at bestille billetter hos Camilla N. Rathke cnr@vikingdanmark.dk eller på tlf. 87282008
mellem 8-16. Vi vil rigtig gerne have bestilling på mail. Husk at oplyse EAN nummer og CVR
nummer.
Billetterne skal afhentes i informationshuset til højre for indgangen. Der bliver ikke sendt
noget ud.
Entré - speciel institutionspris:
Børn 0 - 6 år:
Gratis adgang
Børn 7 - 14 år:
Kr. 10,00
Personale:
Kr. 30,00

Lejr på Landsskuets Børnehjørne? Vil I med?
Børnehjørnet sørger for:
J et tørt sted at sove
J alle dagens måltider
J en morgentur i stalden
J let adgang til store oplevelser
Det eneste, I skal, er at sørge for hjælp i køkkenet før og efter måltiderne, service og
saftevandskander. - og så betale 120 kr. pr. person pr. døgn.
Er I interesseret i at være en del af lejren på Landsskuet, så kontakt allerede nu –
overnatningskoordinator Lisbeth Aarup Nielsen, laas@mail.tele.dk eller 2721 6824 og
reserver plads på lejren – det er først til mølle… vi har plads til ca. 300 overnattende pr. nat.
Vi glæder os til at høre fra jer!
Med venlig hilsen

Lisbeth Aarup Nielsen og Camilla N. Rathke, Landsskuet

