5000 år i Rårup og omegn
Et historie-forløb med 3 cykelture og arbejde på
klassen med præsentationer af den hjembragte viden.

Lokale fortællere
Nogle steder – som her i Rårup – kan man
være heldig, at der er lokale, der både
har viden og fortælleglæde.
Det er en fornøjelse at se, hvordan
eleverne fanges ind af den gode historie
– og det er viden, de bærer med videre.

Den store historie i den lille

Lige rundt om skolen, i gå- eller
cykelafstand ligger sporene af
Danmarkshistorien og den tekniske
udvikling, der er sket gennem tiden.
Her kan man få nærkontakt med de
hellige steder, den gamle vandmølle
og den nedlagte jernbanestation.

Få hjælp til at arrangere og gennemføre ture af
Kend din landsbys natur/kulturvejleder
Jens Kjær jk@gldmuseum.dk, tlf. 42674313

Eleverne:
”Elsker at cykle”
”Spændende – fortalte derhjemme om
stationen, og hvor banen gik”
”Det er sjovere, når man kan stå og se det”

Skævlund Mølle

Vandmøllen er en perle. Man kan stadig
se møllehjulet udenfor og kværnene inde
i møllen.
Møllesøen ligger smukt bag møllen og
med forsigtighed kan man gå direkte fra
mølleloftet over på dæmningen om søen.
Emner: Mølleteknik, fra korn til mel
gennem tiderne, Skjold Å som
energikilde.

Møllejeren skal kontaktes inden besøget
– få hjælp af Kend din landsbys
naturvejleder.

Gramrode
Før 1884 var Gramrode nogle få gårde,
men så kom Juelsmindebanen og der
opstod en rigtig lille stationsby.
Selv om banen blev nedlagt i 1957, står
stationen der stadig med nogle af de
oprindelige udbygninger.
I alle hovedgadens huse har der engang
været butikker eller erhverv.
Emner: Den industrielle revolution,
dampkraft, jernbane, stationsbyer.

Få hjælp til at arrangere og gennemføre ture af
Kend din landsbys natur/kulturvejleder
Jens Kjær jk@gldmuseum.dk, tlf. 42674313

Skt. Anna kilde og Rårup Kirke
Vandet løber under kirken og helligkilden
pibler frem på bakken nedenfor. Her
rækker historien 5000 år tilbage til
bondestenalderens hellige steder.
Det rene vand kan drikkes og måske vil I
søge efter det underjordiske vand ved
kirken ved hjælp af to stykker ståltråd.
Få lokale til at åbne kirken og fortælle,
og hjælpe med at finde vand – kontakt
Kend din landsbys naturvejleder.
Emner: Tro og overtro fra stenalder til i
dag.
Se også:
kenddinlandsby.dk/
raarup01/

