
 

  Familietur til  
 

 
 

 

Kære forældre og børn! 
 

FBU ForældreStøtte vil hermed gerne invitere jer på en hyggelig familietur 

 

 

Lørdag d. 2. oktober 2021 kl. 10.00 – 15.00 

 
 

Program for familieturen fremgår af vedlagte program.   

 

FBU ForældreStøtte betaler for entre, guidet rundvisning og frokost = en sandwich 

m/vand/sodavand/slushice og en is, inden vi siger på gensyn.   

 

Vi håber, at I har lyst til at tilbringe en efterårsdag sammen med os og husk påklædning efter 

vejret, og vær OBS på at der året rundt kun er 8 grader i gruberne. 

 

Det er nødvendigt med tilmelding senest torsdag den 16. september 2021  

 

 På: marianne@foraldrestotte.dk   

Husk at skrive hvor mange voksne og hvor mange børn i kommer. 

 

Børn: 4-12 år 

Voksne: 13 år og op 

 

 

OBS: Man skal selv sørge for transport til Mønsted Kalkgruber 

Adr.: Kalkværksvej 8-10, 7850 Stoholm 

 

HUSK: Vi følger som deltager, de til den tid, gældende Covid-19 restriktioner. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

FBU ForældreStøtte 

 

  Marianne Olesen og Susan Danielsen 

mailto:marianne@foraldrestotte.dk


 

 

Program for familietur til Mønsted Kalkgruber 

 

 
Kl. 10.00-10.30  Ankomst – Velkommen  

 

Kl. 10.30   Guidet rundvisning: 

Vi tager på opdagelse mere end 50 meter nede i de oplyste minegange, langs 

rislende bække og underjordiske søer og ser hvor, flagermusene sover hele 

vinteren. 

 

Mønsted Kalkgruber er en verden af oplevelser, der fortæller om geologi, 

flagermus og imponerende arbejde udført med håndkraft. 

 

Vi skal have 1 times guidet tur i gruberne, hvor vi skal hører om kalkens historie 

fortalt i børnehøjde og lede efter flagermus.  

 

Husk lommelygter 

 

Kl. 12.00 Vi mødes ved Café Kridthuset og får udleveret en Sandwich 

m/vand/sodavand/slushice. 

  

Vi spiser samlet ved bord/bænksæt i Kalkværket 

 

   

Kl. 12.30-14.00  Kalkværket og Museet: 

Besøg på egen hånd i det gamle kalkværk og museet. 

 

Kalkværket fungerer i dag som museum, hvor man kan finde forskellige 

udstillinger bl.a. om de fantastiske flagermus, der overvintrer i Mønsted 

Kalkgruber. Her kan du også følge med i antallet af flagermus i gruberne på 

flagermustælleren. Der er også udstilling om arbejdet som kalkarbejder i 

Kalkværket: “Med Hakke, Skovl og Greb”. 

 

Besøg museet og tag på en tidsrejse tilbage i tiden 

Museet, hvor du blandt andet kan se en masse billeder fra gamle dage. Der hænger 

billeder fra selve minen, billeder af arbejderne samt af stedet. 

 

Museet er i virkeligheden den gamle bestyrerbolig. Her kan du leve dig lidt ind i 

stedets historie og eksempelvis støde på en udstilling, som viser forskellen på en 

kalkværksarbejders og en kalkværkbestyrers levevilkår. 

 

Èn af de gamle tipvogne er desuden at finde på museet. Den blev i sin tid brugt til 

at transportere kalk op fra minerne, hvor heste trak de tunge vogne og senere et 

lokomotiv (grisen) frem og tilbage. 

 

Kl. 14.00-15.00  Vi mødes ved Café Kridthuset og får en is 

   Vi leger på legeplads: 5 fantastiske flagermus 

Afslutning – Tak for i dag og på gensyn. 




