Marken er mejet

Brug lokalområdet i undervisningen. Forældre, lokale beboere,
virksomheder og lokalarkivet vil som regel gerne hjælpe med at
give eleverne nogle ekstra oplevelser.

Et historie-forløb med høsten gennem
tiderne som tema - på 3 cykelture.

På billedet er det Jørgen Pedersen, der med sin metaldetektor
finder spor efter Gram Mølle, der lå her ved Gram Møllevej

Fra stenalderbonden til den moderne landmand.

Med udgangspunkt i årstiden – høsttid/efterår – tager
vi ud i landskabet omkring skolen og kigger på høst af
markens afgrøder gennem tiden.
På turene kigger vi også efter nødder, æbler og bær i
hegnene omkring markerne.
Kortere eller længere ture
På dette forløb omkring Rårup var vi på
nogle ret lange cykelture – op til 14 km.
Det kan også være kortere cykelture
eller vandreture – så udnytter vi
mulighederne indenfor en mindre radius.

KOM UD OG LÆR!

Eleverne: ”vi kunne godt lide der vi skulle
op og rundt om den lille skov hvor vi
skulle finde nogle spiselige bær og
nødder og noget andet som var spiseligt.”

Læreren: ” Jeg har ikke det store kendskab
til lokalområdet eller dets historie, så det
har været meget nemt for mig som lærer, da
Jens har planlagt forløbet.”

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

Bondestenalder

Ude i landskabet findes stadig spor af
menneskers aktiviteter – også fra
dengang de første begyndte at dyrke
maden frem for at jage og samle den.
Hvordan gjorde de og hvor meget var det
lige man høstede i gamle dage ?
Fra korn til mel
Det var hårdt arbejde at male korn før
møllerne kom til. Et besøg på den gamle
Skævlund Mølle viser, hvordan vand fra
Skjold Å kunne gøre arbejdet.
Et teknisk
fremskridt med
stor betydning.

Danmarks Ferguson Museum
”Den lille grå” fik også enorm betydning
for landbrugets udvikling, da den
fortrængte hestene fra gårdene.
Museet viser alle modeller af både grå og
de røde med tilhørende redskaber.
Her er nok at se – og sidde på (hvis man
får lov) – og museets skaber, Henrik
Nielsen, er en person, der kan engagere
selv de mest skeptiske elever.

Elev: ”Det bedste var ferguson museet
fordi at vi skulle tælle traktorer og så
skulle vi hjælpe med at sætte stole ud til
nogen borde og så fik vi fortalt en masse
ting.”

Gram Mølle
I Gram var det ikke vand men vind, der
drev møllen og den spændende historie
fik vi af Møllegårdens ejer himself.
Hornsyld Købmandsgård
Her ”håndteres” ca. 150.000 tons korn
efter høst og de mægtige siloer og
lagerhaller er imponerende.
Vi fik en meget fin modtagelse på
virksomheden og en indgående forklaring
på det arbejde, der foregår med
opbevaring og bearbejdning af korn og
foderstoffer.

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

