EFTERÅR PÅ BALLERUP MUSEUM
Store æbledag
Onsdag den 2. oktober
kl. 11.00-15.00

På jagt efter museumsskatte
Søndag den 16. oktober til
23. oktober kl. 10.00-15.00

LitteraGåtur-langs åen
Onsdag den 2. oktober
kl. 14.00-16.00

Workshop med kartoffeltryk
Tirsdag den 18. oktober
kl. 11.00-12.30 og 13-14.30

Æblet har gennem mange hundrede år været
kilde til vitaminer hos befolkningen på landet.
Kom til en aktiv dag for hele familien med æbler.
Mødested: På plænen ved Bystævnet og i multirummet ”Ved porten” på Pederstrupgård.

Snør vandreskoene og tag med på litteraGÅtur
langs åen ved Skovlunde med museet og biblioteket.
Pris: 60 kr.
Billet købes via Ballerup Bibliotek.

Museet gemmer på mange skatte. Ikke guldmønter
og ædelstene, men ting med helt særlige historier.
Bliv klogere på museumsskatte, prøv kræfter med
at lave din egen udstilling og gå på skattejagt i udstillingerne.

Efterår er kartoffelferie. Kom indenfor til en sjov
workshop med kartoffeltryk, hvor du kan lave din
egen mulepose eller en T- shirt.
Mødested: ”Ved porten” på Pederstrupgård.
Pris: 35 kr.
Køb billet ballerupmuseum.dk/det sker.
Billet kan også købes på dagen.

Høst og efterår -Woop

Fra søndag den 2. september til søndag den 23. oktober
Tag en sjov Woop med mobilen i hånden. Dyst med venner og
familie, det handler om høst og efterår. Ved du fx hvad man kaldte
efterårsferien før i tiden?

p
o
o
W
y
b
s
d
n
Tag en la
december
.
1
3
n
e
d
g
a
d
n
ø
Til s

Pederstr
i
t
d
n
u
r
t
g
ja
ig
lærer
Tag en sjov og
en.
mobilen i hånd

up med

FOR BØRN
LAV EN LANTERNE
Fra søndag den 2. oktober
til søndag den 30. oktober

Grantoftegaard som gård 1962

Materialer udleveres
i indgangen.
Pris: 10 kr.

Se også særudstillingen om Pederstrup
”Landsby på kanten af Ballerup” i Skomagerhuset

Se mere på ballerupmuseum.dk

