
Tak fordi I har lyst til at bruge Forstadsmuseets tilbud 

”Historie-soldat for en dag” 
Med i denne kuvert er et opgavesæt, som I skal bruge når I skal ud i Avedørelejren og lege        
historie-soldater.  

En historie-soldat er en som tager tilbage i tiden igennem billeder, for at lære om hvordan det var at 
være soldat i Avedørelejren for 100 år siden, ved at løse opgaver, ligesom soldaterne gjorde det, i 
Avedørelejrens spæde år. Samtidig skal de kunne dokumentere hvordan lejren har ændret sig 
igennem historien, ved at løse foto-opgaver.   

Så I vil både blive mødt af fysiske opgaver og opgaver som kræver, at I bruger hovederne og øjnene.  
Den voksne i familien bliver legens tovholder. Den voksne skal læse op og hjælpe de mindste historie-
soldater med at løse opgaverne, hvis det bliver for svært.  

Derudover skal den voksne også sørge for et kamera eller telefon med kamera er til rådighed til de 
mindste historie-soldater, til de fotografiske opgaver som skal løses.  

Når I tager ud i Avedørelejren med opgavesættet, så skal I bruge kortet til at finde vej rundt til hver 
post, hvor der venter en ny opgave. I skal starte ved post nummer 1, som er ved Hovedporten til 
Avedørelejren. 

Den voksne er også ansvarlig for, at der er feltrationer til de mindste historie-soldater, skulle de gå 
hen og blive sultne.  

God fornøjelse!  
 

 

 

 

Praktisk  

- Turen tager 1-1,5 timer, alt efter tempo 
- Den er omkring 750 meter lang 
- Husk varmt tøj 
- Der er indlagt en lille -pause for de mindste 

historie-soldater 
- Tis af hjemmefra – Det er ikke sikkert, at der 

er mulighed for at tisse undervejs, hvis der er, 
skulle det være ved Quark naturcenter 

- Husk at der bor folk i Avedørelejren, så hold 
afstand til huse, vinduer og pas godt på 
området 

 

 

Del jeres dag  

Hvis I skulle få lyst til at dele jeres dag på 
Instagram eller Facebook, må I meget gerne 
tagge os, eller bruge hashtagget 
#Forstadsmuseet.  

Vi vil gerne se hvordan jeres dag har set ud.  

Vi deler ingen opslag eller stories, uden at have 
fået jeres tilladelser!  

     Forstadsmuseet 

 facebook.com/forstadsmuseet 


