Til pædagogerne: Sammen med brevet her finder I nogle billeder af de steder, I skal besøge og se
på museet. Snak med børnene om, hvad billederne viser. Ligner det noget, børnene kender, eller
så alting anderledes ud i gamle dage? I finder også et billede af Birthe, så kan I snakke om, at det
er hende, der har boet på gården. Det er Birthe, I skal høre historier om, når I besøger museet.

Læs højt for børnene:
Snart skal I besøge Greve Museum. Et museum er et sted, hvor man kan se særlige ting og høre
særlige historier. Greve Museum var engang en gård, og når I besøger museet, så kan I selv
opleve, hvordan det så ud i gamle dage, og måske er der nogle ting, man kan røre ved, dufte til
og prøve at tage på. I skal også høre nogle historier om en, der hed Birthe. Birthe blev født for
over 100 år siden og levede hele sit lange liv på gården. Dengang Birthe blev født, havde
hendes mor og far allerede 5 børn. Men det gjorde ikke noget, for i gamle dage var det godt
med mange børn, fordi der var så meget arbejde på gården, der skulle passes. Alle børn skulle
hjælpe til med arbejdet på gården, og der kunne være meget travlt. Når børnene blev lidt
større, og hvis de ikke havde travlt med at arbejde, så gik de i skole. Men skolen var lidt
anderledes dengang, og læreren kunne være meget skrap. Men det kan være, I hører mere om
det, når I besøger museet, for der skal I nemlig også prøve at gå i skole, ligesom de gjorde i
gamle dage.
Inden I kommer på besøg, får I en lille lektie for. I skal nemlig øve jer i at hoppe! På Greve
Museum kan man nemlig trylle, hver gang man hopper, så det er vigtigt, at I øver jer godt.
Vi glæder os til, at I kommer på besøg!

