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Tilbud til folkeskolen 

Greve Museum
Greve Kommune

Greve Museums skoletjeneste
Åbner for undervisning den 18. august 2014

Undervisning og omvisning: Man.-fre. kl. 9-16

Skoletjenestens undervisere er museumsformidler 

Helle Ellegaard og museumsinspektør Kirsten Egholk.

Pris

Gratis for skoler i Greve Kommune.

Pris for øvrige: 350 kr. for 1½ times undervisning 

og 400 kr. for 2 timers undervisning. 

Medbring kontanter.

Bestilling

Tlf. 43 40 40 36 (vi træffes bedst om eftermiddagen) 

E-mail: skoletjeneste@greve.dk 

Der er åbent for bestilling frem til den 26. juni 2014  

og efter sommerferien fra den 13. august. 

Transport 

S-tog mod Køge til Hundige eller Greve Station. 

Bus 600 S kører til Greve Landsby, ca. 10 minutters 

gåtur til museet. S-tog til Taastrup station.  

Bus 126 kører til Greve Landevej, ca. 5 minutters  

gåtur til museet. 

Mosede Forts skoletjeneste
Åbner for undervisning den 11. august 2014 

Undervisning og omvisning: Man.-fre. kl. 9-16

Pris 

500 kr. for undervisning og omvisning

Bestilling 

På Mosede Forts hjemmeside  

Danmark1914-18.dk

 
Transport 

S-tog til Karlslunde station, derfra ca. 5 minutters 

gåtur til fortet 

Besøg museets skoletjeneste på nettet
www.grevemuseum.dk

–  Find alle nyheder fra skoletjenesten 

–  Læs mere om museets undervisningsmate rialer og klassesæt O
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Hæftet indeholder 16 undervisningstilbud  

til folkeskolen. De enkelte tilbud er målrettet 

undervisning i enten indskolingen, mellem-

trin eller udskolingen. Der er både mulighed 

for at bestille individuelle forløb, der varer 

mellem 1 til 2 timer, og bestille en samlet 

undervisningspakke inden for et eller flere  

af temaerne nedenfor. Undervisnings- 

forløbene kan derfor strække sig over  

mange uger med undervisning på skolen, 

på museet og f.eks. ude i kulturlandskabet 

alt efter aftale mellem institutionerne. 

2 3

Greve Museums skoletjeneste

Skoletjenestens undervisningstilbud tager 

udgangspunkt i Greve Museums tre over- 

ordnede ansvarsområder omkring landbo-

samfundet på hedeboegnen fra slutningen  

af 1700-tallet og frem til 1900, Danmark  

under første verdenskrig og forstadens  

og velfærdssamfundets udvikling i Greve  

i det 20. århundrede. Dermed dækker  

Greve Museum en lokalhistorisk vinkel  

på danmarkshistorien igennem de sidste  

250 år. Forløbene tager udgangspunkt  

i Greve Museums faste udstillinger og  

særudstillinger, og dermed kan museet  

bruges af skolen som det 3. klasserum med 

understøttende undervisning, der lever op  

til den nye folkeskolereform i 2014. 

Samarbejde mellem  
Greve Museum og skolerne 

Med skolereformen er skolerne forpligtet  

til at samarbejde med de lokale kultur- 

institutioner. Medarbejderne i Greve  

Museums skoletjeneste glæder sig til det 

fremtidige samarbejde med skolerne om-

kring udvikling af længerevarende forløb. 

Skoletjenesten på Greve Museum har eksi-

steret lige siden museets etablering for 25 

år siden, og på museet ser vi frem til at  

udvikle os sammen skolerne. Lærere er  

til enhver tid velkomne til at kontakte skole- 

tjenesten med ideer til fremtidige under- 

visningsforløb, spørgsmål og museums- 

pædagogisk vejledning i forbindelse med 

planlægning af undervisningen.  

Greve Museums skoletjeneste kan indgå  

i tilrettelæggelsen af elementer af skolernes 

undervisning i historie og samfundsfag 

blandt andet ved at tilbyde en lokal vinkel 

eller en særlig case. 

Vi kan i skoletjenesten indgå i tilrettelæg-

gelsen af undervisningsforløb på tværs  

af en bred vifte af fag, og vi kan tilbyde  

en historisk og lokal dimension i historie,  

samfundsfag, geografi, idræt, natur-teknik, 

kristendom, dansk og de æstetiske fag  

(billedkunst, madkundskab og håndarbejde).

Skoletjenesten har som mål at bringe for- 

tiden i dialog med nutiden via spændende 

og indlevende museumsundervisning til  

elever på alle klassetrin. Gennem dialog- 

baseret undervisning og forskellige typer  

af opgaver og aktiviteter tilpasset de for-

skellige klassetrin og fag vil vi i skoletjene-

sten gerne bidrage til at styrke elevernes  

lokale historiebevidsthed og kulturelle  

identitet. 

Fra landbosamfund til velfærdssamfund og forstad 

Danmark og Greve i 1800-tallet, side 4

Velfærdsdrømme. Greve i det 20. århundrede, side 5 

Skolen 200 år 

Skolen 200 år – fra tavle til iPad, side 6 

En skoledag i år 1900, side 7 

Mosede Fort – Danmark 1914-1918

Oplev Danmark under 1. Verdenskrig på Mosede Fort, side 8

Neutralitetens balancegang – et dilemmaspil, side 9

Sidste nyt & Censur, side 10

Dagligliv i landbosamfundet i Greve i 1800-tallet

Oplev en gård i 1800-tallet, side 11

På besøg i klædeskabet, side 12 

Rabalderleg, side 13 

Børns arbejde og leg, side 14 

Kost på landet, side 15 

Fra uld til klæde, side 16

Kulturarv med nål og tråd  

– hedebosyning for børn og unge, side 17

Årstiderne og højtiderne 

Allehelgenstraditioner og overtro, side 18 

Den gamle jul på landet, side 19 

Fastelavn på hedeboegnen, side 20 

Påske- og forårstraditioner, side 21 

Undervisningsmaterialer, side 22
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Undervisningsforløbet handler om forstaden, 

boligen og velfærdssamfundets udvikling  

i det 20. århundrede og tager udgangspunkt 

i museets permanente udstilling Velfærds- 

drømme. Greve i det 20. århundrede. 

I udstillingen kommer eleverne med på en 

opdagelsesrejse til Greve, som er en af de 

nye forstæder langs med Køge Bugt, der 

særligt efter Fingerplanen 1947 og Køge 

Bugt loven i 1961 oplevede Danmarks stør-

ste folkevandring og et kæmpe byggeboom  

i 1960´erne og 1970´erne. Første del af  

udstillingen handler om livet langs med  

Greve Strand med teltlejre og sommerhuse  

i mellemkrigsårene. Den anden periode fra 

1960’erne og frem bar præg af selvbyggeri, 

rejsegilder og parcelhusboom. Herefter  

begyndte byggeriet af de store almene  

boligområder og udviklingen af hele vel-

færdssamfundet i forstaden Greve fra  

midten af 1970’erne. I undervisningen  

inddrages både kort, genstande og film  

som forskellige typer af kilder til at arbejde 

med lokalhistorien. Undervejs i forløbet  

er der indlagt fordybelse og gruppearbejde.

Billedforedrag:  
Din by – din historie 

Som supplement til udstillingen eller som  

et selvstændigt undervisningsforløb kan 

eleverne også få et billedforedrag om Greve 

i det 20. århundrede med nedslagspunkter  

i deres lokalområde. Aftales på forhånd. 

Undervisningsmaterialer

Undervisningsmaterialet Greve den fedeste 

byggelegeplads i 1960´erne kan rekvireres

– trykt hæfte

www.grevemuseum.dk/uv/industri  

– materiale om Håndværkerbyen i Greve

www.kulturjagtkoegebugt.dk  

– undervisningsportal om Køge Bugt 

www.grevemuseum.dk/uv/kulturruten  

– kulturrute i Karlslunde

verdensudstillinger i 1800-tallet. I denne  

periode skete der mange ændringer indenfor 

både boligen og tøjmoden. Vi får indført  

demokrati og ”Foreningsdanmark” med hele  

andelsbevægelsen herunder mejerier opstår. 

Undervisningsforløbet handler om udvik- 

lingen i Danmark og Greve i løbet af 1800- 

tallet. Forløbet tager konkret udgangspunkt 

i museets to permanente udstillinger Mod 

nye tider, der handler om Greveegnen fra 

1849-1915, og Grevegårds stuehus fra 

1826, som viser en gårds indretning i  

begyndelsen af 1800-tallet og begyndel- 

sen af 1900-tallet. 

 

Perioden fra 1850 til 1915 er den  

Danmarkshistoriske ramme om dette  

undervisningsforløb. I 1849 blev den  

danske Grundlov underskrevet, og der  

Danmark og Greve i 1800-tallet 

Velfærdsdrømme – Greve i det 20. århundrede  

blev indført demokrati i Danmark. Dog var 

det først i 1915, at kvinder også fik stemme-

ret. Eleverne lærer mere om, hvad der  

skete i Danmark i denne periode, og hvilke  

betydninger det fik for folk. Undervisningen 

tager udgangspunkt i hedeboegnen i den 

nævnte periode og de ændringer, der skete 

i samfundet både nationalt og lokalt. 

Hedeboegnen er området mellem  

København, Køge og Roskilde. Her findes 

Danmarks bedste jord. Bønderne var vel- 

havende og kvinderne på egnen var kendte 

for deres hedebosyninger, som kom på  

Fra landbosamfund til  
velfærdssamfund og forstad

54 Fra landbosamfund til velfærdssamfund og forstad

Undervisningsmaterialer

www.grevemuseum.dk/uv/mejeri  

– undervisningsmateriale om mejerier

www.grevemuseum.dk/uv/kulturruten 

– kulturruten i Karlslunde

Klassetrin: 5. – 10. klasse 

Varighed: 1½ - 2 t / 90 – 120 min. 

Pris: Gratis for skoler i Greve 

Bestilling: Tlf. 43 40 40 36, e-mail: skoletjeneste@greve.dk

Fag og trinmål: Historie, geografi og samfundsfag 

Kulturkanon for arkitektur: Fingerplanen fra 1947

Klassetrin: 4. - 10. klasse 

Varighed: 1-1½ time / 60 – 90 minutter 

Pris: Gratis for skoler i Greve

Bestilling: Tlf. 43 40 40 36, e-mail: skoletjeneste@greve.dk 

Fag og trinmål: Dansk, historie og samfundsfag 

Historiekanon 7.-9. klasse: Stavnsbåndets ophævelse 1788, 

Grundloven 1849 og kvinders valgret 1915
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Hvordan var det at gå i skole for over 100 

år siden? Eleverne bliver klædt ud i matros-

tøj og forklædekjoler og begynder skoleda-

gen med morgensang og Fader Vor. De  

bliver undervist af den bestemte skolelærer-

inde blandt skolepulte, udstoppede dyr og 

anskuelsestavler. 

Derefter bliver eleverne bl.a. hørt i natur- 

historie og bibelhistorie og testet i skønskrift 

med pen og blæk. Regning foregår på tavle 

med griffel. Før besøget tilsendes ’lektier’ 

der skal læres udenad til dagen. 

Det er kun muligt at undervise små hold 

(ca. 12 børn) i den gammeldags skolestue. 

Derfor bliver klassen delt i to hold. Den ene 

gruppe undervises, imens den anden  

holder frikvarter med forskellige gammel-

dags aktiviteter. 

Minus udklædning for elever i 4.-5. klasse

Undervisningsforløbet tager udgangspunkt  

i museets særudstilling Skolen 200 år –  

fra tavle til iPad. Den handler om skolens  

udvikling igennem 200 år i anledning af at 

der i 1814 blev indført syv års undervisnings-

pligt i den danske skole.

Eleverne kommer med på en rejse fra deres 

egen skolehverdag i 2014, som også er  

under forandring med den nye skolereform.  

I udstillingen kan eleverne undersøge og 

sammenligne undervisningen i 1800-tallets 

landsbyskole, Greve-Kildebrønde Central-

skole fra 1954 og de forskellige kommune-

skoler, som blev bygget i perioden fra 1964 

og frem til 1979. 

I udstillingen er der indrettet 4 forskellige 

små klasseværelser fra 1814, 1954, 1970 

og 2014, så eleverne kan se udviklingen  

i møbler, bøger, skoleskemaer, skoletasker, 

madkasser og tøj og meget mere.  

Undervisningsmateriale

http://skole200.dk/historier

 

Klassetrin: 4. – 10. klasse 

Varighed: 1 time / 60 minutter 

Pris: Gratis for skoler i Greve

Bestilling: Tlf. 43 40 40 36, e-mail: skoletjeneste@greve.dk

Fag og trinmål: Dansk, historie og samfundsfag

 GREVE MUSEUM   1. APRIL 2014 – 4. JANUAR 2015

Skolen 200 år

Skolen 200 år – fra tavle til iPad En skoledag i år 1900

Undervisningsmateriale

Lån en emnekasse om leg og legetøj som 

et godt supplement til ’Skoledag år 1900’

Klassetrin: 1. – 5. klasse 

Varighed: 1½ time / 90 minutter 

Pris: Gratis for skoler i Greve 

Bestilling: Tlf. 43 40 40 36, e-mail: skoletjeneste@greve.dk

Fag og trinmål: Dansk og historie

1. september – 20. november 2014  
og 5. januar – 25. juni 2015 

 

Til og med 4. januar 2015

Skolen 200 år



Fra 11. august 2014

Greve Museum åbner Mosede Fort i august 2014
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Der er krig i Europa! Militæret mangler våben, og befolkningen mangler mad. 

Hvad gør I? Eleverne bliver stillet over for de dilemmaer, som de danske  

politikere skulle balancere fra 1914-1918.

Den danske stat måtte navigere i rørte  

vande mellem skiftende trusler fra såvel de 

krigsførende stater som indre revolutionære 

strømninger. Farefulde situationer måtte 

forudses, og det krævede under  

1. Verdenskrig, at såvel erhvervslivet som 

befolkningen blev taget i ed på forhånd.  

Danmarks neutralitet blev sat på prøve  

af den store krig og satte sig spor i den 

danske velfærdsudvikling. 

Oplev Danmark under 1. Verdenskrig 

Neutralitetens balancegang – et dilemmaspil

Mosede Fort

”Neutralitetens balancegang” udfolder sig  

i udstillingen ”På kanten af krig” på Mosede 

Fort. Den unikke bygning emmer af historie, 

og udstillingen giver en fortættet oplevelse 

af både den store og den lille historie om 

den danske neutralitet. 

Undervisningsmateriale

I efteråret 2014 kan du på Mosede Forts 

hjemmeside finde fagtemaer målrettet  

historie, dansk, samfundsfag, matematik  

og fysik, som klassen kan arbejde videre 

med efter et besøg på fortet. 

Klassetrin: 7-10. kl.

Varighed: 1½ time / 90 min.

Pris: 500 kr.

Bestilling: Danmark1914-18.dk

Fag og trinmål: Historie og samfundsfag

Klassetrin: Omvisning for 0. - 6. kl.

Varighed: 1 time / 60 minutter

Pris: 500 kr.

Bestilling: Danmark1914-18.dk

9Mosede Fort – Danmark 1914-188

For 100 år siden rasede ’Den store krig’  

i Europa. Men hvad skete der egentlig  

i Danmark under 1. Verdenskrig? Kom  

og mærk den glemte historie om, hvor dan  

det var at være et neutralt land i krigens 

skygge. Hvorfor blev Sjælland skåret  

over af en skyttegravslinje? Kan det passe, 

at Danmark lagde miner ud i Storebælt,  

og hvorfor stod husmødrene i kø for at  

skaffe mad til familien?

I kasematten på Mosede Fort skal I bruge 

jeres ører, øjne og hænder til at blive  

klogere på en periode i Danmarkshistorien, 

som ændrede danskernes liv for altid.  

Fortet blev planlagt og bygget som en del  

af Københavns Befæstning, før 1. Verdens-

krig brød ud i sommeren 1914. I 2014  

åbner det nyrenoverede fort for publikum.  

I kasemattens udstilling På kanten af krig – 

Neutralitet mellem krig og velfærd kan de 

besøgende leve sig ind i Danmark anno 

1914-1918 og gå på opdagelse i kase- 

mattens kringelkroge.



 

Fra 11. august 2014

Landbosamfundet på hedeboegnen i 1800-tallet10 11

Eleverne kommer på en tidsrejse tilbage  

til dengang, hvor Maren og Peter var børn 

på Grevegård i begyndelsen af 1800-tallet. 

Vi undersøger, hvordan de levede, og hvem 

der boede på gården? Havde de mon eget 

værelse? Sov de flere i samme seng? 

Landbosamfundet på  
hedeboegnen i 1800-tallet

Undervisningsforløbet tager udgangspunkt  

i Grevegårds stuehus fra 1826. Der er to 

forskellige stuer fra begyndelsen af 1800-

tallet, et køkken fra ca. 1850 og en finere 

stue indrettet i begyndelsen af 1900-tallet, 

der tilsammen viser udviklingen i møbler  

og boligindretning. 

Telegrammerne strømmer ind med nyt om krigen. Priserne stiger, folk hamstrer, og der 

går rygter om tyske krav til Danmark. Hvad foregår der? I har netop modtaget besked  

fra regeringen om, at I ikke må skrive noget partisk, der kan påvirke Danmarks neutralitet 

og forholdet til krigens parter.

taget i udstillingen, som I kan arbejde videre 

med hjemme i klassen. Enten kan I skrive 

artikler, eller I kan lave jeres egen avis  

om begivenhederne i Danmark 1914-1918.

Undervisningsmateriale 

I efteråret 2014 kan du på Mosede Forts 

hjemmeside finde fagtemaer målrettet  

historie, dansk, samfundsfag, matematik  

og fysik, som klassen kan arbejde videre 

med efter et besøg på fortet. 

 

Sidste nyt & Censur

Oplev en gård i 1800-tallet  

Klassetrin: 0. – 6. klasse 

Varighed: 1 time / 60 min.

Pris: Gratis for skoler i Greve

Bestilling: Tlf. 43 40 40 36, e-mail: skoletjeneste@greve.dk

Fag og trinmål: Børnehaveklassen, dansk og historie

Hvordan så køkkenet ud? Vi undersøger 

også udviklingen i boligens indretning og 

sammenligner med børnenes egen bolig  

i dag. 

Mosede Strandvej 87A, 2670 Greve, Tlf. 4340 4036, www.danmark1914-18.dk

JOURNALIST PÅ 
FAMILIE-JOURNAL
Dansk-tema 

UNDERVISNINGSMATERIALE
7.-9. Klasse

Side 2/4

Eleverne er foto-journalister i Danmark  

under 1. Verdenskrig, hvor censur og rygter 

er en del af hverdagen. De skal finde kilder, 

udvælge og prioritere hvilke begivenheder, 

det er vigtigst at rapportere om, samt for-

holde sig til pres fra den danske regering, 

der indfører censur i landet. 

”Sidste Nyt & Censur” udfolder sig i udstil-

lingen ”På kanten af krig” på Mosede Fort. 

Eleverne kommer hjem med fotos, de har 

Klassetrin: 7-10. klasse

Varighed: 1½ time / 90 min.

Pris: 500 kr.

Bestilling: Danmark1914-18.dk

Fag og trinmål: Dansk, historie og samfundsfag

10 Mosede Fort – Danmark 1914-18
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Rabalderleg  – gamle lege og spil Børns arbejde og leg

Eleverne kan bl.a. prøve følgende lege: 

Ræven og ulven, tyren i det røde hav, føde 

en bjørn, firtræk og rive høns ned. Legene 

giver både historisk viden, motion og  

glade elever. 

Det er en udendørs aktivitet, der aflyses  

i tilfælde af regn. Husk praktisk tøj og sko. 

Undervisningstilbuddet bliver erfarings- 

mæssigt hurtigt overtegnet. Det er en god 

ide at bestille tidligt.

Eleverne er med til at lege gamle historiske 

idrætslege og almuens festlege, som de 

unge hyggede sig med, når der blev holdt 

gilde i gamle dage.

 

Underviseren sammensætter et legepro-

gram, hvor eleverne prøver kræfter med 

forskellige fangelege, styrkelege, smidig-

hedslege og kastespil, som har været leget 

fra vikingetiden og op til 1900-tallet. 

25. august – 5. september 2014 og 1. – 25. juni 2015

Det daglige liv for børn på landet var fyldt 

med både arbejde og leg. Børn på landet 

kom tidligt i arbejde. Alligevel var der mel-

lem arbejde og skolegang altid tid til at lege. 

Eleverne tages med på omvisning i Greve-

gårds stuehus og hører om børns hverdag, 

arbejde, skolegang, leg og legetøj i 1700- 

og 1800-tallet. Efter aftale med undervise-

ren kan eleverne bagefter fremstille enten 

en gammeldags kludedukke eller en filtbold. 

Der vil være mulighed for at prøve gamle 

legeredskaber som stylter og tøndebånd, 

hvis vejret tillader det. 

Undervisningsmateriale

Emnekasse Leg og legetøj kan efter  

telefonisk aftale lånes i 1 uge. 

Klasstrin: 0. – 4. klasse 

Varighed: 1½ time / 90 min.

Pris: Gratis for skoler i Greve 

Bestilling: Tlf. 43 40 40 36, e-mail: skoletjeneste@greve.dk

Fag og trinmål: Børnehaveklassen, dansk, historie  

og natur/teknik

Klasstrin: 0. – 6. klasse 

Varighed: 1½ time / 90 min.

Pris: Gratis for skoler i Greve

Bestilling: Tlf. 43 40 40 36, e-mail: skoletjeneste@greve.dk

Fag og trinmål: Børnehaveklassen, historie, idræt  

og natur/teknik
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På landet var brød, grød og øl vigtige dele 

af kosten året rundt, og det blev suppleret 

med årstidens grønt og frugt samt salte sild 

eller salt flæsk. Både kosten og beboernes 

arbejde fulgte årets gang. Der var masser 

af mælkemad om sommeren, når køerne 

gav meget mælk, og godt med sulemad om 

vinteren efter slagtningerne i november og 

december.

Eleverne får en omvisning i Grevegårds 

stuehus, hvor de blandt andet kan se,  

hvordan køkkenet var indrettet omkring 

1850. Efter omvisningen kan eleverne  

selv prøve at kærne smør og fremstille 

hjemmelavet kartoffelmel.

Tøj fra forskellige perioder kan fortælle me-

gen historie om børns dagligdag, levevilkår 

og opdragelse. Eleverne bliver klædt ud i 

kopier af børnetøj fra 1800-tallet og frem til 

ca. 1960. Undervejs fortælles om tøjet, peri-

oden og historier om børns opvækst bl.a. 

på Gjeddesdal Gods og Grevegård. 

Der er følgende tøj til drenge: Bondetøj fra 

1800-tallet, matrostøj fra omkring 1900 og 

plusfour fra omkring 1940´erne.  Der er  

følgende tøj til piger: Bondekjole fra 

1800-tallet, forklædekjole fra omkring  

1900, godsejerdatterens søndagskjole  

med tilbehør fra omkring 1900 og for- 

skellige kjoler bl.a. strutskørt og miniskørt, 

der viser udviklingen frem til 1960´erne.

Besøget slutter af med fotografering af  

eleverne i Greve Museums forskellige  

interiører, der tidsmæssigt passer til de  

fleste af dragterne. Husk kamera. 

Klasstrin: 0. – 2. klasse 

Varighed: 1½ time / 90 minutter

Pris: Gratis for skoler i Greve 

Bestilling: Tlf. 43 40 40 36, e-mail: skoletjeneste@greve.dk

Fag og trinmål: Børnehaveklassen og dansk 

Klasstrin: 3. – 7. klasse 

Varighed: 1½ time / 90 minutter

Pris: Gratis for skoler i Greve

Bestilling: Tlf. 43 40 40 36, e-mail: skoletjeneste@greve.dk

Fag og trinmål: Dansk, historie, hjemkundskab  

og natur/teknik

På besøg i klædeskabet Kost på landet

Klassen skal selv medbringe ingre- 

dienser og får tilsendt en liste inden  

besøget.  

Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet Kost på landet  

kan rekvireres. 
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Eleverne prøver selv at karte uld med  

gammeldags håndkarter, og de skal spinde 

uld på håndtene. Aktiviteterne giver et  

konkret indtryk af det store arbejde, der gik 

forud for færdige tekstiler og tøj. Eleverne 

ser eksempler på originale tekstiler og  

beklædningen for landbefolkningen i 

1800-tallet. 

Aktiviteterne giver eleverne en fornemmelse 

af en landbofamilies arbejde og den lange 

vej fra uld til færdigt tøj. Det var en meget 

vigtig del af kvindens arbejde at sørge for 

familiens påklædning og de mange forskel-

lige tekstiler til alkovernes dyner og lagner. 

Meget har været fremstillet af uld fra  

gårdens egne får og hør fra gårdens egne 

marker. Tekstiler var desuden en måde  

at vise gårdens velstand og husmoderens 

egne evner frem på. To gange om året blev 

fårene klippet. Mikkelsdag den 29. septem-

ber begyndte kvinderne at karte og spinde 

ulden. Arbejdet skulle helst være færdigt  

inden jul. 

Undervisningsmateriale

Emnekasse Tråd og tøj kan efter  

telefonisk aftale lånes i 1 uge. 

Eleverne lærer at sy hedebosyning som  

for 200 år siden, og de designer moderne 

brugsting med historiske teknikker.  

Hedebosyninger er syet på hvidt hørlærred 

med hvid hørtråd. Eleverne hører om  

arbejdsprocessen fra dyrkning til behand-

ling af hør og studerer de gamle hedebo- 

syninger i Greve Museums udstillinger.

Efter aftale med underviseren kan eleverne 

lære at sy et lille motiv i enten tællesyning 

(4.-5. kl.), dragværk eller udklipshedebo 

(6.-7. kl.), som kan bru ges til at sy en lille 

smart mobilpose. Der skal beregnes ekstra 

tid til at sy det færdigt på skolen.

Materialepris: 30 kr. pr. elev. 

Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet Kulturarv med  

nål og tråd – hedebosyning for børn  

og unge (96 sider).  

135 kr. pr. stk. / rabat ved klassesæt.  

Klassesæt kan lånes i op til 3 uger.  

Greve Kommunes skolebiblioteker har  

klassesæt. 

Emnekasse Hedebosyning handler om  

processen fra hør til hedebosyning og  

indeholder vejledninger og håndarbejds-

redskaber til syning. Kan lånes i 3 uger.

Bestilling senest en uge før af hensyn  

til museets forberedelse.

Fra uld til klæde
Kulturarv med nål og tråd 
– hedebosyning for børn og unge

Klasstrin: 4.-7. klasse 

Varighed: 120 minutter

Pris: Gratis for skoler i Greve + 30 kr. pr. elev for materialer

Bestilling: Tlf. 43 40 40 36, e-mail: skoletjeneste@greve.dk

Fag og trinmål: Håndarbejde og historie

 

22. – 26. september 2014  og 20. – 24. april 2015

Klasstrin: 3.-7. klasse 

Varighed: 1½ time / 90 min.

Pris: Gratis for skoler i Greve 

Bestilling: Tlf. 43 40 40 36, e-mail: skoletjeneste@greve.dk

Fag og trinmål: Historie og håndarbejde
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Den 1. november kaldes Allehelgen og er 

fra gammel tid den dag på året, hvor man 

fejrer alle de kristne helgener. Dagen efter 

er det Alle Sjæles Dag, hvor de døde bliver 

fejret. I Danmark i gamle dage tog man på 

kirkegården og tændte lys på gravene. 

Traditionen holdes stadig i hævd i mange 

katolske lande. I dag kender de fleste børn 

bedst dagen som Halloween, hvor man 

klæder sig ud som spøgelser eller hekse  

Hvordan fejrede familien jul på landet i 

gamle dage? Har man altid haft juletræ?  

Og hvad fik børnene i julegave? 

Dette års juleudstilling på Greve Museum 

handler om den gamle jul på landet og for-

tæller om overgangen til juletræsjul omkring 

år 1900. Greve Museum har valgt at pynte 

ekstra op i museets faste interiørudstillinger. 

Her kan man se, hvordan man har fejret jul 

på en stor hedebogård i begyndelsen af 

1800-tallet, 1890´erne og i begyndelsen  

og laver uhyggelige græskarlygter. Men 

Halloween er en gammel tradition fra de  

engelsktalende lande, og den er ret ny  

i Danmark. 

I undervisningsforløbet lægges der op til  

en dialog mellem underviser og elever om 

danske og udenlandske skikke omkring  

Allehelgen og Halloween, helgener, re- 

formation, skift mellem sommer og vinter- 

halvår og tro og overtro omkring døden  

og genfærd. 

af 1900-tallet. Udstillingen omhandler  

følgende temaer: Bondens jul, vejrvarsler, 

tro og overtro til jul, julens gaver, julemad 

og kager, julelege i julestuerne og jule- 

træets komme. 

Efter omvisningen vil der være en jule- 

aktivitet for eleverne, hvor eleverne kan 

lave en lille julegave til sig selv. Nærmere 

beskrivelse følger. 

Årstiderne og højtiderne

Undervisningsmateriale

Den gamle jul på landet kan rekvireres.

Årets juleudstilling bliver erfaringsmæssigt 

hurtigt overtegnet. Det er en god ide at  

bestille tidligt.

Allehelgenstraditioner og overtro Den gamle jul på landet 

 

25. nov. – 19. dec. 2014

 

20. – 31. oktober 2014 

Klassetrin: 0. – 6. Klasse

Varighed: 1½ time / 90 minutter

Pris: Gratis for skoler i Greve

Bestilling: Tlf. 43 40 40 36, e-mail: skoletjeneste@greve.dk

Fag og trinmål: Børnehaveklassen, historie og kristendom

Efter undervisningsoplægget kan eleverne 

fremstille en spøgelsesmaske.

Undervisningsmateriale 

Undervisningsmaterialet Allehelgens  

traditioner og overtro kan rekvireres.

Klassetrin: 3. – 6. klasse 

Varighed: 1½ time / 90 min.

Pris: Gratis for skoler i Greve 

Bestilling: Tlf. 43 40 40 36, e-mail: skoletjeneste@greve.dk

Fag og trinmål: Historie og kristendom
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Helt op til midten af 1900-tallet var det en 

udbredt skik i Greve og omegn, at mænd 

og drenge klædte sig ud i hvide uniformer 

og løb eller red fastelavn. De gik eller red 

fra gård til gård og sang en æggevise og 

indsamlede æg til fastelavnsgildet. 

I den gamle hedebostue på Grevegård  

hører eleverne om de gamle skikke til faste-

lavn, bl.a. fastelavnsriset, fastelavnsboller 

og tøndeslagning. De ser en lille film om  

fastelavn i Hundige i 1932. 

Efter aftale med underviseren kan der bag-

efter vælges mellem følgende aktiviteter: 

Fremstilling af pynt til et fastelavnsris efter 

gammeldags traditioner eller udendørs  

konkurrencer som ringridning i børnevenlig 

udgave, bide til bolle og slå potter itu (boller 

og gamle potter medbringer klassen selv).

Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet Fastelavn på  

Hedeboegnen kan rekvireres. 

Undervisningstilbuddet bliver erfarings- 

mæssigt hurtigt overtegnet. Det er en god 

ide at bestille tidligt.

I gamle dage var påskeæg oprindeligt  

en del af tjenestefolkenes løn. Påskeæg  

var hårdkogte hønseæg farvet med løg- 

skaller og andre plantefarver. Tjenestefolk 

fik 10-15 æg, og børn fik 5 æg. 

På en omvisning i Grevegårds stuehus, 

hvor der er pyntet op til påske, hører  

eleverne om datidens påskeforberedelser, 

tro og overtro i forbindelse med påske, 

æg som løn, høstmad og frugtbarheds-

symbol og forskellige lege med æg.

 

Efter aftale med underviseren kan  

eleverne bagefter vælge mellem at klippe 

gækkebreve eller farve og dekorere  

hårdkogte hønseæg med gammeldags  

påskeægsfarver. 

Ved farvning af æg medbringer klassen  

2 hårdkogte hvide hønseæg pr. elev. 

 

Fastelavn på Hedeboegnen Påske- og forårstraditioner på landet

 

9. – 27. marts 2015

 

2. – 13. februar 2015

Klassetrin: 0. – 5. Klasse

Varighed: 1½ time / 90 minutter

Pris: Gratis for skoler i Greve 

Bestilling: Tlf. 43 40 40 36, e-mail: skoletjeneste@greve.dk

Fag og trinmål: Børnehaveklassen, dansk, historie  

og kristendom

Klassetrin: 0. – 5. Klasse

Varighed: 1½ time / 90 minutter

Pris: Gratis for skoler i Greve

Bestilling: Tlf. 43 40 40 36, e-mail: skoletjeneste@greve.dk

Fag og trinmål: Børnehaveklassen, dansk, historie  

og kristendom

Undervisningsmateriale 

Undervisningsmaterialet Påske-  

og forårstraditioner kan rekvireres. 

Undervisningstilbuddet bliver erfarings- 

mæssigt hurtigt overtegnet. Det er en 

god ide at bestille tidligt. 
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Fra landbosamfund til 
velfærdssamfund og forstad

Husker du? Lydspor i Greve 

App med ti lydværker om steder i Greve: 

Stranden og campingpladsen, S-banen, 

svømmehallen, børnehaven, skolen, ind-

købscentret, det almennyttige boligkvarter, 

parcelhuskvarteret og Håndværkerbyen. 

Findes på app store og google play. 

Køge Bugt på Banen

Kom ud og oplev Køge Bugt byernes  

rige historie og levende kulturarv.

www.kogebugtpaabanen.dk

Kulturjagt Køge Bugt 

Undervisningsportal med 24 kulturmiljøer  

i Greve, Køge og Stevns, som eleverne  

kan gå på opdagelse i som en del af  

undervisningen i historie. 

www.kulturjagtkoegebugt.dk

Håndværkerbyen i Greve

Undervisningssite om industri i Greve  

i perioden fra 1960 til 2005. Der er bl.a.  

film, lydklip, erindringer, avisartikler og  

arkivalier. Der er elevopgaver til de  

forskellige typer af kilder. 

www.grevemuseum.dk/uv/industri

Greve – den fedeste bygge- 
legeplads i 1960´erne

I 1960´erne og 1970´erne forandrede Greve 

sig fra land til forstad. I hæftet fortælles om 

byplanlægning og boligens udvikling, trans-

port og infrastruktur, børnepasning og skole-

udvikling, hverdag og fritid, udviklingen fra 

landsogn til forstad.

32 sider, illustrationer

1. Verdenskrig 

Hverdagsliv i krigens skygge

30 kildekort med lærervejledning om  

Danmark under Første Verdenskrig.  

Undervisningsmaterialet er udviklet i sam- 

arbejde mellem Greve Museum og Skole- 

tjenesten Københavns Befæstning. 

Landbosamfundet på hedeboegnen  
i 1800-tallet 

Historien om gåsen 

Materialet er en samlet fortælling om gåsens 

betydning i den selvforsynende landbohus-

holdning fra 1700-tallet og op til midten af 

1900-tallet. 

32 sider, farveillustrationer
Hent PDF på: www.grevemuseum.dk/
download/uv_gaas.pdf

Kost på landet 

Materialet indeholder historier om, hvordan 

landbefolkningen i 1700- og 1800-tallet fik 

mad og øl på bordet. Der er opskrifter på 

surdejsrugbrød, hjemmelavet smør og  

kærnemælksost.

16 sider, illustrationer

Kulturarv med nål og tråd 
– hedebosyninger for børn og unge

I første del af hæftet kan eleverne læse om 

arbejdsprocessen fra dyrkning til behand- 

lingen af hør.  Anden del af hæftet inde- 

holder syvejledninger og forslag til, hvordan 

hedebosyninger også kan bruges i dag af 

børn og unge på nye brugsgenstande.

96 sider, farveillustrationer
Pris 135 kr. pr. stk./rabat ved klassesæt 
Alle Greve Kommunes skolebiblioteker har fået  
klassesæt.

Kulturruten i Karlslunde 

Download lydspor til mp3-afspilleren  

og tag eleverne med på byvandring i den 

gamle Karlslunde landsby, hvor de kan  

høre historien om gadekæret, møllen,  

Gl. Karlslundegård, Vendalsgård, forsam-

lingshuset, mejeriet, degneskolen, præste- 

gården, vippebrønden og brugsforeningen. 

www.grevemuseum.dk/uv/kulturruten

 

Se mere på: 

E-museum, http://e-museum.emu.dk/museum

Skoletjenesten Sjælland, www.skoletjenesten.dk 

Greve Museums skoletjeneste, www.grevemuseum.dk

Mejerierne på Greveegnen 

Andelsbevægelsens måde at organisere  

et produktionsfællesskab på udgør et  

centralt omdrejningspunkt i materialet. 

www.grevemuseum.dk/uv/mejeri/

Årstiderne og højtiderne 

Allehelgenstraditioner og -overtro

Den 1. november er Allehelgensdag.  

Hæftet handler om de gamle allehelgens- 

traditioner. I dag kender de fleste børn 

bedst dagen som Halloween, som er en 

gammel tradition fra de engelsktalende  

lande, som er ret ny i Danmark.

4 sider illustrationer
Hent PDF på: www.grevemuseum.dk/
download/uv_allehelgen_screen.pdf

Den gamle jul på landet 

I hæftet fortælles om bondens jul i  

1800-tallet og overgangen til juletræsjul. 

19 sider, illustrationer

Julens lys 

Når julen nærmer sig tændes fx kalender-

lys og adventskrans. Materialet handler  

om julens forskellige lystraditioner og den  

overtro, som har været forbundet med  

julelys og den mørke vintertid. 

4 sider, illustrationer
Hent PDF på: www.grevemuseum.dk/
download/uv_julenslys_screen.pdf

Fastelavn på hedeboegnen 

I hæftet fortælles om de gamle faste- 

lavnstraditioner, som har været brugt  

på hedeboegnen.

4 sider, illustrationer 

Påske- og forårstraditioner 

Materialet handler om, hvordan man har  

fejret påske på landet fra 1700-tallet og 

frem til begyndelsen af 1900-tallet. 

4 sider, illustrationer

Emnekasser 

Emnekasse om Hedebosyning

Kassen indeholder lærermappe, under- 

visningsmaterialer, anskuelsesfilm, design 

med hedebosyning samt vejledninger og 

håndarbejdsredskaber til syning af hedebo-

syning. 

Kan lånes i 3 uger.

Emnekasse om Tråd & Tøj 

Emnekassen handler bl.a. om uld og dens 

forarbejdelse. Den indeholder fåresaks, 

håndkarter, håndtene, bøger og lærer- 

mappe, tøj, prøver på uld, hør, bomuld,  

silke, viskose og syntetisk garn. 

Kan lånes i 1 uge.

Emnekasse om Leg og legetøj 

I emnekassen er der eksempler på legetøj, 

Richs-album, glansbilleder, bøger, lærer-

mappe, diasserie på 48 billeder, der ikke 

alene fortæller om børns leg, men også 

bredt om sider af børns dagligdag førhen. 

Kan lånes i 1 uge. 

Undervisningsmaterialer
 

Hvor intet er anført er materialet gratis


