GRATIS
UNDERVISNINGSFORLØB
med EGN-projektet og Museum Lolland-Falster
Tilbud til mellemtrinnet og udskolingsklasserne.
EGN er et madkulturprojekt, som tager afsæt i madens evne til at
samle, understøtte og styrke den fælles tilknytning, samhørighed og
stolthed med udgangspunkt i Lolland-Falsters rige madkultur.
Vi vil gerne invitere jer, som skoleklasse, til at opleve
Lolland-Falsters lokale madkulturhistorie gennem en
hands-on oplevelse omkring mad og smag!

KYSTMAD
En temadag i vores nye madkulturlaboratorium om fiskeri og kystmad. Med
fokus på den levende havn i Langø skal vi høre spændende historier om livet
som fisker og lære om kystfiskeriet historie på Lolland og Falster. Under
ledelse af vores to undervisere skal vi også i køkkenet og eksperimentere
med, hvordan man fileterer og tilbereder en lokal fisk i sæson.
Datoer: 19.5, 26.5, 2.6 eller 9.6.
Tidspunkt: 9:00-12:00 eller 12:30-15:30
Sted: EGNs MadkulturLaboratorie,
Czarens Hus, Langgade 2, 4800 Nykøbing F.

FRUGTERNES LAND
- KONSERVERING
En sjov temadag i det fri på den gamle herregård Pederstrup på det vestlige
Lolland. Vi skal blive klogere på den store tradition for frugtdyrkning på
Lolland, Falster og øerne, og selv eksperimentere med at konservere og
forædle sæsonens lokale frugter og bær.
Datoer: 1.9, 8.9, 15.9, 22.9, 29.9 eller 6.10
Tidspunkt: 9:00-12:00 eller 12:30-15:30
Sted: Reventlow-Museet Pederstrup,
Pederstrupvej 124, 4943 Torrig

JULETEMA
En hyggelig temadag på din skole om de særlige madtraditioner, der er
(og var) forbundet til julen på Lolland og Falster. Vi skal både høre fortællinger
fra gamle juledage på øerne, og i køkkenet for sammen at eksperimentere
med de gamle juletraditioner.
Datoer: 17.11, 24.11, 01.12, 08.12
Tidspunkt: 9:00-12:00 eller 12:30-15:30
Sted: Vi kommer ud til jer,
i jeres skolekøkken-lokaler.

SKYND JER AT BOOKE
et eller flere forløb, da der er få pladser.
Bookning sker direkte hos projektleder
Vibeke Knöchel Christensen
enten på tlf: 52 51 31 88 eller på
mail: avc@museumlollandfalster.dk
Forløbene henvender sig til
mellemtrinnet og udskolingsklasserne.
FLERE FORLØB KOMMER I 2022, MED FØLGENDE TEMAER
VILDT
En spændende temadag med fokus på den vilde mad, der både kan findes
i form af planter i skovbunden, og som vilde dyr i vores landskaber. Vi skal
både lære om områdets store traditioner for vildt og jagt og måske vi endda
selv skal sanke planter i naturen.
JORDENS FEDME
Lolland og Falster er berømt for at have en god, fed jord. Denne temadag
handler om områdets rige landbrugshistorie og om alle de strålende råvarer,
der gennem tiden er skudt op gennem den lokale muld. Og så skal vi arbejde eksperimenterende i køkkenet med nogle af områdets mest velsmagende råvarer.
Overvej også
FROKOST-PENNEVENNER
Udover vores temadage er der også mulighed for at afprøve et spændende
og lærerigt undervisningsforløb om frokostens historie, som vi har udviklet
i EGN Lolland-Falster. Forløbet er bygget op om en brevveksling mellem
eleverne og udvalgte ældre borgere. Gennem brevvekslingen skal eleverne
udspørge de ældre om frokost-traditioner dengang de ældre var børn. På
grundlag af svarene fra de ældre skal eleverne selv udvikle en frokost, som
de skal tilberede på skolen.
Forløbet kan tilsendes.
Læs mere om projektet EGN
– Lolland-Falster på www.egn-lollandfalster.dk

Projektet er støttet af
Nordea-fonden

