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Klokken 09:40 samledes vi i hotellets reception, og der var omkring 40 deltagere til dette arrangement, som gik til De gamle Huse – Frilandsmuseet i Maribo, hvor vi oplevede de 200 - 300 år
gamle huse der er smukt beliggenhed midt i Naturpark Maribosøerne.
Gåturen var på 1,2 km, og der var en frisk deltager, der stillede bil transport til rådighed for de,
der ikke kunne klare gåturen.
På vej til frilandsmuseet blev der også tid til at stifte bekendtskab med et eksemplar af kunstneren Thomas Dambo’s kæmpetrolde.
Rundt omkring i landet – på hemmelige, smukke steder – kan du tage
på troldejagt i Danmark og finde imponerende og søde troldeskulpturer i genbrugstræ. Troldejagt er en sjov og anderledes måde at udforske den danske natur på. Troldene kan kun findes via en digital “skattejagt” på Trollmap.com.
Vel ankommet til Frilandsmuseet, indløste Henrik billet til alle og
der var herefter mulighed for selv at studere og diskutere, hvordan det var at leve i den tidsalder.
På tidsrejse til Gamle Dage
På Frilandsmuseet De Gamle Huse har man siden 1920’erne samlet en
række huse fra 1700- og 1800-tallet, så der nu fremstår et komplet landsbymiljø. Husene stammer alle fra Lolland-Falster.
Man kan gå på opdagelse i de gamle bindingsværkshuse og mærke på egen krop, hvordan det
var at leve på landet i gamle dage.
Der var mulighed for at komme helt tæt på livet hos bl.a. bondemanden, den lille husmand,
landarbejderen, præsten, skolelæreren og smeden.
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Men også få afprøvet sit indre legebarn med forskellige gamle landsbylege, som fx ’Stikke Palles øje ud’, ’Gå til Island efter sild’ eller ’Rive høns ned’. Desuden var der stylter, men ingen
”vores gruppe” viste særlig stor interesse i at afprøve disse stolper.

Vi aftalte at vi ikke behøvede at lave en fælles hjemtransport til hotellet, som ventede med en
dejlig frokost buffet kl. 12:00.
Alle nåede tilbage til frokosten og vi kunne se tilbage på en dejlig spadsere tur og spændende
oplevelser på frilandsmuseet.

Jeg takker for at få lov til at være turleder på denne tur, der var slet ikke nogle problemer, grundet de skønne deltagere.
Henrik Hedelund
Ved interesse, kan
man se mere på
www.museumlollandfalster.dk og
https://www.visitlolland-falster.dk/turist/highlights/highlights-lolland-falster

Billedforklaring:
Side 1: Et kig i den gamle brostensbelagte gård og nederst
den store flotte trold
Side 2: Det gamle køkken med mange af de ting som blev
anvendt til fremstilling og opbevaring af mad.
Det andet billede er fra den dejlige køkkenhave, hvor der
snart kan høstes dejlige grøntsager.
Side 3: Forskellige stemningsbilleder fra den skønne formiddag på ledsagertur i ”gamle dage” på Lolland.
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