FREDERIKSSUND
KOMMUNE

KULTURPAS

Kære Kulturpasser
Tillykke med dit nye kulturpas.
Med passet i hånden kan du gratis besøge en
række spændende kultursteder i Frederikssund
Kommune. Det er steder vi har valgt ud netop
til dig!
Det allerførste du skal gøre, er at ”aktivere” dit
pas ved at gå ind på hjemmesiden www.kulturpas.frederikssund.dk og udfylde tilmeldingen.
Hvis du vil deltage i konkurrencen om at blive
årets kulturpasser, skal du skrive en lille historie
om dine oplevelser, og fortælle os hvornår du
har besøgt stedet. Du må også gerne vedhæfte
et billede. Husk at oplyse dit kulturpas-nr. Du
sender det til kulturogfritid@frederikssund.dk.
Rigtig god fornøjelse med passet. Vi håber du
vil gøre brug af det sammen med hele familien.
Tag bare dine forældre, søskende og bedsteforældre med. Find stemplet i kulturpas-kassen
på de steder, du besøger.
God Kulturpas-tur
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God Kulturpas-tur

Sankt Olavs Kilde
og Kildeskåret, Skuldelev
I Skuldelev finder du spændende landskaber, skabt af istiden.
Ved Kildeskåret kan du se:
• store skrænter
• en lille fiskesø
• Sankt Olavs kilde
Læs om den spændende historie på
www.kulturpas.frederikssund.dk
Tag madpakken med og spis den ved de opsatte borde og
bænke.
Har du mod på det, kan du også overnatte på teltpladsen eller
i shelteret.

Besøg Jægerspris Mølle,
og se hvordan kornet blev
malet til mel i gamle dage.
Møllen er en af de største
i hele Danmark og den er
mere end 150 år gammel.
Jægerspris Mølle har hørt
under Jægerspris Slot og
måske har den leveret mel
til Kong Frederik den 7. og
Grevinde Danner.
Du kan besøge Jægerspris
Mølle og få den spændende
historie:
Lørdag den 12. oktober 2013
kl. 13 - 16
Lørdag den 19. oktober 2013
kl. 13 - 16
Søndag den 15. juni 2014
kl. 13 - 16.
Derefter er møllen åben
alle lørdage til og med den
9. august 2014 kl. 13 - 16.

Jægerspris Mølle
Jægerspris Mølle, Møllevej 52, 3630 Jægerspris

Willumsens
Museum
i tusmørkets
skær
– hvis du tør!
Besøg J.F. Willumsens
Museum i tusmørkets skær
og udforsk de drabelige, dramatiske og dødromantiske historier, der gemmer sig i kunstværkerne
på museet. Museet vil stort set være mørkelagt, og du skal bruge en
lommelygte for at finde rundt.

Så kom, hvis du tør – det er ikke for bangebukse!
Der kan max. være 40 deltagere pr. arrangement. Så du skal tilmelde
dig på tlf. 47310773.
Fredag d. 31. januar 2014 kl. 19.30.
Fredag d. 28. februar 2014 kl. 19.30.
Med dit kulturpas i hånden kan du hele skoleåret besøge museet
med dine venner, forældre eller bedsteforældre. Du kan gratis tage 2
voksne med. Vi glæder os til at se dig.  
J.F. Willumsens Museum
Jenriksvej 4
3600 Frederikssund
www.jfwillumsensmuseum.dk
www.vildmedwillumsen.dk
Åbent tirsdag, torsdag – søndag kl. 10 – 17, onsdag kl. 10 – 20,
mandag lukket

Roskilde Museum
– Museet Færgegården
Frederikssund Museum, Færgegården – vi har tid til historien
Kom og oplev en spændende rejse i tiden. Vi fortæller historien om,
hvordan folk har boet og levet deres liv omkring Roskilde Fjord helt tilbage fra stenalderens bopladser til den moderne by. På Færgegårdens
store udeareal kan du gå på opdagelse på oldtidsvejen, se jægerstenalderfolkets boplads og meget mere. Du har også mulighed for, at
holde skovtur med familien i museets have.
Frederikssund Museum, Færgegården afholder i løbet af året mange
spændende arrangementer. Her vil der være rig mulighed for at røre,
smage, dufte, se og lytte til historien.
Med dit kulturpas i hånden kan du hele året besøge Frederikssund
Museum, Færgegården med dine venner og familie. Du kan gratis
tage 2 voksne med.
Vi glæder os til at se dig på Frederikssund Museum,
Færgegården
Hold øje med museets aktivitetskalender på:
www.roskildemuseum.dk
Her kan du også tilmelde dig museets nyhedsbrev.
Åbningstider:
1. juni – 31. august
Tirsdag - søndag kl. 10 - 16
1. september – 31. maj
Tirsdag – fredag kl. 10 - 16. Søndag kl. 13 - 16
Lukket den 24., 25. og 31. december samt 1. januar
Adresse:
Frederikssund Museum, Færgegården
Færgelundsvej 1
3630 Jægerspris
Telefon: 4631 8150

FEJENDE FLOTTE FILM
Kom ind i biografens mørke og lad dig synke ned i biografsædet.

NU KAN ALTING SKE……
Tag chancen, tag dit Kulturpas med og mød op:
Fredag den 24. januar kl. 15.00 i Skibby Kino
Lørdag den 25. januar kl. 11.00 i Slangerup Bio
Fredag den 31. februar kl. 15.00 i Park Bio Frederikssund
Forestillingen varer ca. 1 time og 30 minutter.
Vi kvitterer med en fribillet til en valgfri børnefilm til de første 25, der
tilmelder sig en kulturpasfilm i hver af biograferne.
Se mere på www.kulturpas.frederikssund.dk

PARK BIO
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Frederikssund

Slangerup Bio

Frederikssund Musikskole

Foto. arnason.dk

I Frederikssund Musikskole kan du både få et stempel og en oplevelse
for livet!
Musikskolen afholder gratis eller næsten gratis arrangementer og
koncerter hele året, kom og lyt med og få et stempel.
Find koncerterne og se i øvrigt alle de mange tilbud om undervisning
på www.musikskolen.frederikssund.dk
Kulturpassere kan få gratis undervisning i en måned eller gå
gratis til kor i et halvt år.
Ring til Musikskolen på 4735 1244

Jægerspris Slot
Kom og se de kongelige stuer med Frederik den 7’s mange våben og Grevinde Danners børnehjem. Løs opgaver og test din
viden om Jægerspris Slot.
I 2013 er museet åbent indtil 27. oktober. Tirsdag – søndag kl.
11 – 16.
I 2014 er museet åbent 12. april – 26. oktober. Tirsdag – søndag
kl. 11 - 16.
Entre: Du og dine søskende har gratis adgang. De voksne, du
er sammen med, skal betale 40 kr.
Læs mere om slottet på www.kongfrederik.dk

Kongeegen
Langt ude i Nordskoven står den gamle Kongeeg, som er Nordeuropas
ældste træ. Træet er mellem 1500 – 2000 år gammelt.
Kongeegen var kun et lille spinkelt træ i jernalderen, men i vikingetiden har træet allerede været et af de store mægtige træer i skoven.
Dengang havde Kongeegen en kæmpe krone af blade, men i dag er
der næsten kun den store stamme tilbage.
Vandretursfolder med kort over skoven kan købes i Rejsestalden, på
Frederikssund Bibliotekerne eller på Frederikssund Turistkontor.
Der er ca. 7 km fra Rejsestalden til Kongeegen, så det er en god cykeltur.
Hvis du starter turen fra Skovens Kirke (på vej mod Kulhuse) så er der
ca. 3,5 km til Kongeegen.
Find stemplet i Kulturpaskassen.
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Julianehøj

.

I bondestenalderen for 5.000 år siden byggede man store høje
hvor man begravede de døde. I dag kalder vi højene for
Jættestuer. Sådan en er Julianehøj.

-

For 230 år siden boede kongens lillebror arveprins Frederik på
Jægerspris Slot. Han ville gerne være arkæolog, så han udgravede jættestuen og kaldte den Julianehøj efter sin mor, som
hed Juliane Marie. Han fik også lavet en gangsti på højen, hvor
der blev sat syv sten med navnene på syv gamle vikingekonger.

r

Julianehøj ligger 5 minutters gang fra Jægerspris Slot, mod
Kulhuse.
Find stemplet i Kulturpaskassen.

Herregårdsmuseet Selsø Slot
Rejs tilbage til tiden, hvor adelsdamer
i knitrende kjoler dansede i riddersalen, hvor herrerne duellerede og
hvor store stege blev spidstegt ved
det åbne ildsted. Endnu, siges det,
kan man møde ”den hvide dame”, som
dræbte sin mand og ikke kan finde
fred.
Herregården har åbent 5. maj til 15.
september samt efterårsferien uge
42, tirsdag - søndag kl. 11 - 16.
Allehelgensaften er der åbent kl.
17 - 21. Tag lommelygten med og gå
på opdagelse blandt spøgelser og
spindelvæv.
Bus 318 kører til Selsø Slot.
Kulturpassere og deres søskende
kommer gratis ind.
Foto. Flemming Kirstein

Hjemmeside www.selsoe.dk,
Selsø Slot, Selsøvej 30a, 4050 Skibby

Slangerup Kirke – Skt. Mikaels
Kirken er normalt åben mandag til fredag fra kl. 8 - 15. I sommerhalvåret er kirken åben lørdage og søndage. Hver søndag er der gudstjeneste – tidspunktet fremgår af kalenderen på kirkens hjemmeside
www.slangerupkirke.net
Slangerup Kirke er en købstadskirke, som blev indviet til helgenen Skt.
Mikael i 1588.
Salmedigteren Thomas Kingo har været præst i kirken, og der er rigtig
mange spændende ting at få øje på.
På bænken i våbenhuset finder du et opgaveark med spørgsmål, som
du kan finde svarene til inde i kirken.
Slangerup Kirke – Skt. Mikaels, Strandstræde 2, 3500 Slangerup
Bus 600S, 308 og 309E kører alle til Slangerup Rutebilstation.
Du kan besøge kirkens hjemmeside på www.slangerupkirke.net

Frederikssund Bibliotekerne
Alle seje børn går på

Børnebiblioteket
Få en lille gave, en god bogliste og et stempel i dit kulturpas i
åbningstiden på alle 4 børnebiblioteker.
Gå også på børnebiblioteket fra kl. 7 – 22 hver dag i Skibby,
Jægerspris og Slangerup.

Mød en forfatter – LINE KYED KNUDSEN
- kendt fra bøgerne om Pigerne fra Nordsletten, Stella, Klara og Funky
10. marts 2014, kl. 18.30 på Slangerup Bibliotek
Specielt for kulturpassere
Mulighed for at bestille billet på forhånd - ring nu på 47 31 25 25
Læs mere på www.bibliotekerne.frederikssund.dk

Foto. O

Den Gamle Smedje
Foto. Ole Jepsen

Velkommen i smedens det gamle hus,
her mærker man stadig historiens sus.
Fra smedjen hørtes hammerens klang
og smedens kone var altid i gang
med at vaske og stryge og sylte og bage,
af børneflokken hun skulle sig tage.
Nu er her stille, men dog man fornemmer
en sagte lyd af fortidens stemmer.
Tag dit kulturpas og kom forbi
en lørdag morgen efter 10.
Vi holder åbent hver lørdag kl. 10 - 13 fra april til og med
oktober.
Der er ild i essen den sidste lørdag i månederne april, maj, juni,
september og oktober.
Den Gamle Smedje – Kongensgade 23 - Slangerup

Frederikssund
Vikingeboplads
Kalvøvej 28
3600 Frederikssund
Frederikssund Vikingeboplads finder du længst ude
på Kalvøen, lige før lystbådehavnen.
I kulturpas-kassen finder du
en spændende opgave og
stemplet.
Åbent: Døgnets lyse timer.
Frederikssund Turistbureau
www.visitfrederikssund.dk

FREDERIKSSUND
BØRNETEATER

www.frederikssund-borneteater.dk
Vi viser teater, tirsdag den 4.
marts 2014 - kl. 10.00 – 10.50 på Elværket.
Meld jer til på vores hjemmeside, det er gratis!

Jeg er ikke bange for noget …
www.gruppe38.dk,super professionelt teater for Jer!
Vi véd at spøgelser er usynlige, med mindre de tager et hvidt lagen over sig at det er hundrede procent sikkert, at der muligvis ikke er noget at være
bange for.
Vi ses – hvis I tør …

Slangerup Miniby

Foto. L

Udstillingen fra Slangerup Miniby i haven bag Den Gamle
Smedje  Kongensgade 23, tiltrækker både store og små.
Kig indenfor i åbningstiden hver lørdag fra april til oktober
mellem kl. 10 og 13, og se de små huse som Slangerup så ud
omkring år 1900.
Besøg også gerne vores værksted på Højagergård og se hvordan
husene bliver bygget. Vi er der mandag og onsdag mellem kl. 9
og 12 eller efter nærmere aftale på tlf. 3070 5409.
Se også Minibyens hjemmeside www.slangerupminiby.dk

Det kan blive dig

Foto. Lene Jensen

Der var tre vindere sidste år
Vinderne er fra venstre Siri Gadgaard - Ådalensskole Syd,
Alexander Holm – Frederikssund Private Realskole og Christian
Bredsgaard – Ådalensskole Nord.
Bag kulturpasvinderne står Borgmester Ole Find Jensen og
Formand for Kultur, fritid og Idrætsudvalget Grethe Olsen.
Vinderne fik hver et gavekort på 500 kr. sponseret af FE,
Frederikssund Erhverv.
Vinderne blev udtrukket blandt de flittigste brugere af
kulturpas og hjemmeside.

Kære forældre
Kulturpasset er et enestående redskab for jeres barn til at
opleve kulturens mangfoldighed og opnå lokalt ”kulturborgerskab”.
Vi håber, at I vil følge ideen op og tage med ud når det ”passer”
i programmet.
I kan hjælpe til ved at huske jeres barn på at skrive en lille
historie om kulturpas-oplevelserne, se forrest i passet. På den
måde kan jeres barn deltage i konkurrencen om at blive årets
kulturpasser.
Held og lykke

Kulturpasgruppen
Kultur- og fritidssekretariatet
Frederikssund Komune
Tlf. 47351000
Tina Tving Stauning, Frederikssund Bibliotekerne
Kent Poulsen, Pædagogisk Center Frederikssund
Lene Jensen, Kultur- og fritidssekretariatet
Elsebeth Kristensen, Kultur- og fritidssekretariatet
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