NISSEJAGT
Gå på nissejagt i Vedbækfundenes udstillinger og i Gl.
Holtegaards barokhave.
Det gælder om at have gode øjne!

Navn………………………………………………………………………………………………….. Alder…………….
E-mail:……………………………………………………………………………………………………………………….
Evt. institution/stue:…………………………………………………………………………………………………
Tlf.nr (privat/institution)………………………………………………………………………………………….
Når du har været på nissejagt, kan du deltage i lodtrækningen om en flot plakat med nordiske dyr!
Aflever arkene hos Vedbækfundene, Rudersdal Museer eller hos Gl. Holtegaard for at være med.
Lodtrækningen finder sted den 30. december. Den heldige vinder får direkte besked.
Du kan også vinde præmier i tegnekonkurrencen på side 3. Her udtrækkes vinderne 20. december.
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Hjælp Gammel Nisse i
barokhaven
Meget gamle nisser kan godt gå hen og blive lidt glemsomme.
Sådan er det også med Gammel Nisse på Gl. Holtegaard, der har
glemt sine nisseting rundt omkring i barokhaven.
Kan du hjælpe med at finde dem?
Til større børn:

Find de steder i barokhaven, der er markeret med et kryds på
kortet. Tegn en streg fra krydset til billedet af den ting du finder.

Til lidt mindre børn:

Sæt et kryds ved billedet af hver af de nisseting, du finder i
haven.
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Årets flotteste juletegninger
Er du god til at tegne nisser? Eller juletræer med stjerne på toppen? Tegn en flot
juletegning og vær med i lodtrækningen om en præmie!
Aflever din tegning på Gl. Holtegaard eller i Vedbækfundene.
Eller send din tegning til: gl-holtegaard@rudersdal.dk
For at være med i konkurrencen skal vi have modtaget din tegning senest søndag d. 19.
december. Husk at oplyse navn, alder, e-mail og telefonnummer.
Der er en præmie til vinderne, og de to vindertegninger offentliggøres på Gl.
Holtegaards Instagram og Facebook.
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Find nisserne
hos Vedbækfundene

Nu skal du på jagt i
Vedbækfundenes udstillinger.
Det gælder om at have gode øjne
eller være god til at tælle. Du
skal på jagt efter alle de nisser,
som gemmer sig alle vegne i
udstillingerne. Der er store nisser og små nisser. Der er kravlenisser og fine gamle nisser. Kan
du finde dem alle sammen?
Gode råd til jagten:
Kig op og kig ned.

Tæl alle nisserne eller sæt en streg på papiret, hver gang du ser en nisse:
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