a locka fler
re pREr,ltÄR.

Barnen får pussla ihop bokstäver

till ord

OSTRA SALLERUP

Genom att ordna skatt'

jakter, där deltagarna
pusslar ihop bokstäver

till ord, hoppas fören'
ingen Jöns Henrikssons
Minne få fler barn och

barnfamiljer att upptäcka 16OO-talsparken i
Ostra Sallerup.
Eva Grip, vice ordförande
i Jöns Henrikssons Minne,

beskriver skattjakten som
en slags orientering.

- Man laddar ner en

karta pä vär hemsida, och
sedan ger man sig ut och

letar efter bokstäver som
finns målade på trätulpaner på tio platser i parken.
Bokstäverna bildar ett ord
om man pusslar ihop dem
rätt, säger Eva Grip.

När barnen har

kommit på det rätta ordet kan
de hämta ut en skatt i en

Nils och Kerstin Friberg har hittat en lila trätulpan med bokstaven A under skattjakten i
160O-talsparken i helgen.

skattkista. Det sker på vissa

dagar som föreningen informerar om i förväg. Söndagen den rr maj delas de
första skatterna ut.
Skattjakten är en av årets
i den välbevarade
r6oo-talsparken, som skapades av den danske präs-

nyheter

SYFTET ÄN NTT TA

AvTN BARNFAMILJERNA ATT UPPTÄCKA PLATSEN,

ten Jöns Henriksson och

bland annat innehåller den
säregna kungahyllningen
Karl XI:s stenar.
Syftet med skattjakten är

att få fler barn och barnfamiljer att intressera sig
för områdets spännande

Tio bokstäver är målade på trätulpaner som placerats ut på
olika ställen i naturen.

hrstorra.

- Vi vill

utöka barnverksamheten. Skattjakten är

en enkel grej som man
kan göra när det passar en
sjäft och det kostar inget.

-

Syftet är att få även

barnfamiljerna

att

UPP-

täcka platsen.
Att få med sig den yngre
generationen i arbetet med

Eva Grip berättar att skattjakten är ett led i att locka
fler i den yngre generatio-

att utveckla parken är viktigt, förklarar Eva Grip.
- Vi vill stimulera barnen och de unga att börja
fundera över hurvåra for-

nen

till Prästgårdsparken.

klarade av att skapa.

de kontaktar föreningen.
Vi hoppas kunna utvecklas

viteter för barnen. De får

kommer Jöns Henrikssons
att ha en enkät redo, där
besökarna får svara på frågor om vad vill ha mer för
aktiviteter i parken.
Under sommarsäsongen,
från april till oktober, ord-

prova pä att biila vatten

narJöns Heruikssons

-

tillsammans.

med

fäder klarade av att leva,
bo, äta och klä sig när de
var helt beroende av att
förlita sig på det de själva

Förhoppningsvis kan
vi bidra till att en Yngre
generation Iär känna sina
egna praktiska förmågor,

och att barnfamiljerna ser

kulturhistoria. kanske en del av
dem blir så inspirerade att
möjligheterna med

skattkartan ut. En slags orientering för barn och
barnfamiljer, beskrivs skattjakten som.
Så här ser

Ett annat arrangemang"
som brukar locka många
barn till Östra Sallerup, är
den årliga r6oo-talsdagen
- en familjedag som i år
infaller den 15 september.
- Då har vi många akti-

Min-

ok tvätta med tvätt- ne som vanligt guidade
bräda, klättra i träd, prova visningar av r6oo-talsparrustningar och leka gammeldags lekar och tälja
med kniv, sägerEva Grip.

I samband med familjedagen den 15 september

ken varje söndag

kl

14.

Guidningen tar en timme,
och det behövs ingen föranmälan, informerar föreningen på sin hemsida.
Jonas Karlsson

