




 Mindestenen i Donnerup (RAF fly styrtede ned i 1944)

 Kvindeegen – plantet i 1915, da kvinderne fik valgret

 Præstegården og det flotte gamle sognehus

 Kirken

 Forsamlingshuset (det første fra 1882 – nyt i 1925)

 Skolen. Der har været 14 skoler i Aale i tidens løb.

 Stationen med foderstof (Vestbanen – stationen – afsporing/ulykker)

 Telefoncentralen (evt. video fra Jysk Telefon + historier)

 Åstedbro Kro

 Minihallen – lokalt sammenhold – kan relateres til andelsbevægelsen 

(mejeri og brugs er helt væk).

 Forskellige anekdoter/historier

Lokalarkivets forslag til ”voksen-historier” :



Hvorfor QR-historier lavet af børn og unge ?

• gøre projektet sjovere
• vække interessen for lokalhistorie
• lære om børns interesser
• opfylde trinmål



Indsamle viden til QR-historier – fx

• kigge på gamle kort og luftfotos
• sammenligne og tegne













Indsamle viden til QR-historier – fx

• gå tur og kigge på huse
• fotografere og tegne

























Indsamle viden til QR-historier – fx

• interviewe ældre
• låne gamle billeder



Opsøge viden i forskellige medier – LANDSBYERNES  HISTORIE



Gamle kort fra lokalområdet…



Interview med bedstefar

Tegneserie om gamle dage

Dramatisere samtale om gamle dage

Billedserie og fortælling om de gamle huse

Indhold til QR-historier - fx



Værktøj til QR-historier – fx videofilm med tale



Værktøj til QR-historier – fx videofilm med tale



Værktøj til QR-historier – fx billedserie med tale



Oplæg til undervisning - lærer

• introduktion til QR-koder
• fortælle om Aale i gamle dage 
• vise kort og gamle billeder
• vælge emner
• forberede til gåtur / interview



Hjælp fra ”Kend din landsby”

• historie om Aale i gamle dage
• kort og gamle billeder
• forslag til emner
• forslag til interview-/kontaktpersoner
• hjælp til værktøjer (it – foto – film - lyd)
• markedsføring af projektet
• aktivitetsdag / indvielse af QR-koder
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