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Skæg og æg i påsken 

De Gamle Huse byder på sjove påsketraditioner med 

hyggelige og sjove familieaktiviteter  

Traditioner var der mange af på landet i ‘gamle dage’ og ikke mindst i forbindelse med 

højtider og særlige mærkedage. Her benyttede man lejligheden til at lege, få ekstra god 

mad, lidt godt til ganen og nyde, at det var ‘forbudt’ at arbejde.  

“Vi har gravet nogle af de aktiviteter frem, som befolkningen på landet foretog sig i 

dagene omkring påske, og vi vil gerne dele herlighederne med alle, der holder fri med 

familien i hverdagene op til de egentlige helligdage,” fortæller Anne-Lotte Sjørup 

Mathiesen, formidlingsinspektør ved Museum Lolland-Falster og fortsætter: “Og så skal 

man naturligvis huske at få vores påskealma(d)nak med hjem, så man på god 

gammeldags manér kan holde påsketraditionerne i hævd.”   

Mandag, tirsdag og onsdag kan man således komme forbi museet og prøve vores 

umådelig hyggelige påskeaktiviteter, og der er både noget for dem med et 

konkurrencegen og dem, der har lyst til at nørde og fordybe sig. Naturligvis med respekt 

for traditionerne. 

Der er mulighed for at deltage i følgende aktiviteter (kl. 11-14): 

 Dekorering af påskeæg i flotte farver 

 Konkurrence i æggetrilning og æggeløb 

 Fremstilling af gækkebreve 

 Skattejagt efter fine påskesten 

Onsdag kan man også besøge smeden fra kl. 11-14. 

Der er mulighed for at nyde museet og de skønne omgivelser fra klokken 10-16 og deltage 

i aktiviteterne fra klokken 11-14. 

“Vi glæder os til at slå dørene op de tre dage og forhåbentlig nyde, at foråret er lige om 

hjørnet. For der er ikke noget mere forårsagtigt for mig, end når alle de gamle træer og 

smukke kulturplanter, der omgiver museet, begynder at springe ud," fortæller 

formidlingsinspektøren afsluttende.   

For yderligere oplysninger og interview kontakt: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen, 

asm@museumlollandfalster.dk / 2559 3456 

Foto: Man kan prøve at farve æg med naturens egne farver. Fotos: Museum Lolland-

Falster 
 

Hvornår: 3., 4. og 5. april 2023 fra kl. 10-16. Aktiviteterne foregår fra kl. 11-14 

mailto:asm@museumlollandfalster.dk


Hvor: De Gamle Huse, Meinckes Vej 5, 4930 Maribo 

Pris: voksne 75 kr., børn u/ 18 år gratis, aktivitetsbillet 50 kr. 


