
Kom og vær med i et super spændende forløb om 

Haver – Bier – Mad 

I den grønne lund på GAS museet i Hobro 

Er du mellem 8 og 12 år, vil du lære mere om dyrkning af haver, 

bier og madlavning, så har Vebbestrup 4H og GASmuseet i Hobro et 

spændende tilbud til dig. 

Vi starter onsdag d. 3. maj kl. 15 til 17 

Og mødes derefter følgende onsdage: 17. og 31. maj samt 7. 14. og 21. juni. 

Du vil igennem dette forløb lære om dyrkning af haver samt få viden om biernes liv, 

du prøve at slynge honning og lære om hele processen i produktionen af honning. Vi 

slutter hver gang af med lidt mad, inspireret af honning og de ting i dyrker i jeres 

haver. Vi har bistader og alt sikkerhedsudstyr er til rådighed. Vi har dygtige 

undervisere tilknyttet både til haver, mad og bier der vil være der hver gang.  

I bliver opdelt i hold så i får to onsdage med haver, to med madlavning og to med bier. 

Tilmelding skal ske senest d. 28. april til Joan på e-mail: jxb@seges.dk . Skriv dit 

navn, alder og e-mail adresse.  

Pris: 200 kr. (Hvilket også inkluderer et medlemskab af Vebbestrup 4H)   

 

 

                                      

 

 

Vidste du:  

 Bierne skal besøge 20 millioner blomster, for at lave et glas 

honning. 

 3 – 6 uger efter deres første vingeslag har den gennemsnitlige 

honningbi arbejdet sig selv i ihjel og dør bogstaveligt talt af 

overanstrengelse 

 at bierne har et sprog. De snakker ikke med ord og lyde – men 

med dans og duftstoffer. 

Den grønne lund på GAS Museet i Hobro 

Den grønne lund er inspireret af den globale grønne 

bølge med interesse for energi og natur, ligeledes 

interesse for at indgå i grønne fællesskaber i byerne og 

at vi sammen gør noget for at få mere natur i vores 

byer. 

Den Grønne Lund kommer i første 

omgang til at rumme 20 haver lavet på 

pallerammer på 80x120 cm, som  

 

Hvad er 4H? 

4H er for alle engagerede børn og 

unge med interesse for natur, dyr, 

haver og madlavning.  

4H giver dig fællesskab gennem 

praktiske og kreative opgaver. 

Læs mere på www.4H.dk  
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