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TIL VOKSNE
Denne kuffert skal ses som et supplement til Tidsrejsen, 
hvor I med kufferten i hånden rejser hjem og lader jer 
inspirere til nye lege, aktiviteter, sanglege, fortællinger 
og samtaler om barndom i 1920-30’erne i jeres 
bearbejdningsfase. 
Ved at arbejde med at lave et postkort ønsker vi at 
skabe tilknytning mellem dagtilbud og Kulturmuseet 
Spinderihallerne, samt at kvalificere børns møde med 
kultur, lokalhistorie og forståelse af sig selv som barn og 
sin omverden – før og nu.

KUFFERTENS INDHOLD:

4 SNURRETOPPE
1 YOYO
1 SJIPPETOV
1 HINKESTEN
1 FANG BOLDEN
1 MADAM BLÅ-KAFFEKANDE 
1 TRAGT 
1 HULSI
1 KLUDEDUKKE 
2 TRÆ-TRÆKDYR
LERKUGLER
STRIKKELISE
LEGEKATALOG 



TIL BØRN
Tak for en hyggelig dag. Det var rigtig dejligt at have besøg 
af jer. Også selv om I lever næsten 100 år efter os. Vi vil 
høre, om I har lyst til at blive venner med os? Det kunne 
være sjovt for os at have venner, der lever næsten 100 år 
efter os. Vi har lagt noget af vores legetøj i kufferten, som I 
må låne. Sjippetorvet, Strikkelisen og hinkestenen er Ruths 
legetøj. Kuglerne og snurretoppene er Steens, yoyoen og 
den grønne kanin (kludedukke) er Krestens, og trækdyrene 
og ”Fang bolden” er Svend Aages. Og så har Ruth også lagt 
sin mors blå kaffekande, tragt og hulsi i kufferten. Men I må 
ikke sige det til nogen, for Ruth har ikke spurgt sin mor om 
lov.

Måske kunne I have lyst til at besøge os en anden gang? 
Indtil vi måske ses igen, håber vi, at I vil sende os et 
postkort (på skrift eller digitalt), hvor I fortæller os, hvad 
I synes var sjovt, spændende, mærkeligt etc. i jeres besøg 
i Tidsrejsen. I kan f.eks. filme, når I danser, synger, eller 
leger og sende det til os? Hvis I har brugt jeres tablet på 
Tidsrejsen, kan I f.eks. lave et postkort til os med de film/
fotos, I har taget. Hvis I hellere vil tegne, male eller skrive på 
postkortet, så er det også fint. 

Hilsen Steen, Svend Aage, Ruth og Ejner

Børnenes hilsner kan sendes til eller afleveres her:
Kulturmuseet i Spinderihallerne
Spinderigade 11E
7100 Vejle 
E-mail: museerne@vejle.dk 
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