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Book et par timer fra tirsdag 
til fredag mellem 10-12 på 
tlf. 7463 3649 eller via mail 
rama@museum-sonderjylland.dk

Caféen er reserveret til jer.

Vores medarbejder er klar til 
at give en lille introduktion til 
slottet, historien og den aktuelle 
udstilling, som passer til jer.

Der er tid på egen hånd på 
hele slottet og rundt i parken.

Indtil 31.12 2016 har I som 
mødregruppe gratis adgang, 
hvis I booker i forvejen.

I kan bestille kaffe/te og 
morgenbrød for 50 kr. pr. voksen.

Hvis I selv tager picnickurven med, 
er I velkomne til at slå jer ned i 
parken, hvis vejret tillader det. 

I er altid velkomne i den almindelige åbningstid 
Så koster billetten 50 kr. for voksne over 18 år.
Se vores aktuelle udstilling, åbningstider og tilbud 
på www.museum-sonderjylland.dk  

FORMIDDAGSTILBUD 
FOR MØDREGRUPPER KUNSTMUSEET

BRUNDLUND SLOT

MUSEUM SØNDERJYLLAND

WWW.MUSEUM-SONDERJYLLAND.DK

ÅBNINGSTIDER FOR MØDREGRUPPER

TIRSDAG TIL FREDAG KL. 10.00 -12.00

BOOK EN FORMIDDAG PÅ TLF. 7463 3649 

ELLER RAMA@MUSEUM-SONDERJYLLAND.DK

TILBUDDET ER GRATIS FREM TIL 31.12 2016

KUNSTMUSEET

BRUNDLUND SLOT 1

6200  AABENRAA



I dialog med sundhedsplejerskerne har vi gjort klar til at tage imod
mødregrupper på Kunstmuseet Brundlund Slot: Få jer en udflugt, 
en oplevelse og input om slottet og vores aktuelle udstilling,
samtidig med at I har tid og plads til snak, kaffe og hygge.

Vi har legetøj, parasoller, tæpper og yogamåtter til de små,
microovn til mos og mælk. 

Parken er indrettet med stole, parasoller og bakkeborde, så der er
mulighed for at være både ude og inde. 

Vi glæder os til at byde jer velkommen.

DET ER INGEN KUNST 
AT FÅ PLADS TIL SNAK,
AMNING, BAMSER 
OG SUTTER 

BRUNDLUND SLOT

Det lille slot ligger i hjertet af Aabenraa
fem minutter med barnevogn fra gågaden.
Det blev skænket til aabenraaerne af
Dronning Margrethe i 1400-tallet. 
Som det fremstår i dag, består det af 
et lille firkantet  slot med tre tårne, 
en portbygning og en stald. Stalden er 
i dag billedskole og slottet er museum. 
Det hele er omkranset af en dejlig park og en voldgrav. 
I kan parkere lige foran slottet, og der er mulighed for 
at trille rundt med barnevogn både inden og ude.

BIBOB

Tilbuddet til mødregrupper er en del af projektet BiBoB:
Billedkunstens Berøringsflader omkring Brundlund Slot. 
Projektet er del af den dansk-tyske kulturaftale, hvor vi blandt
andet arbejder med at få billedkunsten i berøring med nye
målgrupper. Erfaringerne med tilbud til mødrergrupper, 
deler vi med kulturinstitutioner i hele grænselandet.

PROJEKTET

Projektet er et samarbejde mellem
Brundlund slot
KulturFokus
Makreller der spræller
Sundhedsplejen i Aabenraa

ANDRE AKTIVITETER FOR DIN MØDREGRUPPE

Babysvømning – kan f.eks. findes på 
www.sundhedscentersyd.dk
www.bovsvømmehal.dk

Hold mødregruppe og/eller oplev barselscafé, babybio, teater, 
musik og... bøger i de fem filialer af Aabenraabibliotekerne
www.aabenraabib.dk

Babysalmesang – tjek mulighederne tæt
ved dig via 
www.sogn.dk

Lån tumlerummet Filuren i Nygadehuset 
www.nygadehuset.dk

Efterfødselsgymnastik – find et hold på 
www.sundhed.dk

Find en tur for dig på 
www.udinaturen.dk

Opsøg kulturen i hele Sønderjylland-Schleswig på
www.kulturfokus.dk – også når de små bliver store

FAKTA AKTIVITETER


