Industrimuseet har inviteret alle de mindste børn til julerier igen i 2017
fra den 24. november

Fra den 24. November har Industrimuseet i mere end 15 år åbnet juleudstillinger og tilrettelagt
uddannelse af nissebørn fra Horsens og opland til Nissesvende, således julemanden altid har
kvalificerede nissesvende til at hjælpe sig.
Sådan er det naturligvis også i år. Og igen i år er der booket helt op i nisseværkstedet, julehistorier i
Skolen eller arbejde med drillenisseopgaver på museet.
Julenissekonceptet ligger fast med nissesvendebrev
Julemanden sender hvert år et brev, hvor han beder om hjælp til at nå alle julens gøremål. Da han
ikke har nisser nok (eller de har for travlt med at drille), så hjælper Industrimuseet hvert år
Julemanden med at sende en masse børn gennem nissesvendeprøve. Når børnene har klaret prøven,
får de overrakt deres nissesvendebrev. Og så kan det være, at Julemanden sender bud efter dem, så
de kan hjælpe i julegaveværkstedet.
Gennem alle årene har Klædeskabsnissen sendt børnene til nissesvendeprøve. I 2017 har
Klædeskabsnissen dog så travlt med at sy nissehuer og nissetøj til nissedrenge og -piger, at det nu er
Nissemor (Malene Trads), der af Nisseministeriet er blevet udpeget til at stå for
Nissesvendeværkstedet.
Rigtig mange børn fra daginstitutionerne og de mindste klasser har gennem årene deltaget i
nisseværkstedet, således at mellem 500 og 800 svendebrev er blevet uddelt over årene.
Juleopgaver rundt i julepyntede udstillinger
Det er som altid gratis at deltage i juleaktiviteterne. Juleaktiviteterne består også af andet end
nisseværkstedet, således alle kan komme og blive i julestemning, også selv om nisseværkstedet ikke
har flere pladser til uddannelse og svendeprøve.
Her har nissemor tilrettelagt ”Den store drillenisseopgave”, der er ”nissehuefindeopgave” eller
tælleopgaven af nissetræsko, som er blevet væk, da nisserne blev forskrækket.
Nissebørn på café
Daginstitutioner og besøgsgrupper kan i hele juleperioden få æbleskiver og saftevand for kr. 15,- i
Café Gaslight. Her er selvfølgelig også pyntet fint op og måske hænger Julemandens nattøj til tørre
på badeværelset.
Der er desværre ikke plads til alle, så man skal tilmelde sig!
Kl. 10, 11, 13 og 14 og der afsættes 30 min.
Julehistorier i Skolen, 0. til 4. klasser,
Tirsdag, onsdag og torsdag, kl. 11.15 og kl. 12.15
I Skolen læser læreren julehistorier i det pyntede klasselokale..
Historierne er tilpasset de lidt større børn, som skal sidde på de gamle pulte i skolestuen.
Oplæsningen tager ca. 20 min, og det er en aktivitet for én klasse i SKOLEN.
Julen i arbejderboligerne
Ingen jul på Industrimuseet uden julepyntede arbejderboliger, der hver især fortæller om fremgang i
Danmark fra den fattige arbejderfamilies jul i slutningen af 1800-tallet til vore dages
overflødighedshorn af glimmer og flitterstads.
Yderligere hos Nissemor- Malene Trads – på 7562 0788
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