Månelys over Ønskelåndet
Fåvrskov Børne- og Ungdomsåbning åf Kulturby 2017
Kære Skoler i Ønskelandet
Tiden sig nærmer, og måske er I allerede ved at planlægge de aktiviteter I hver især vil sætte i gang i
månelyset over Ønskelandet.
I december har vi arbejdet hårdt på at få buskøreplaner til at gå op, skaffe træhuse og pavilloner nok til
at hvert trin fra alle skoler kan få en stillet til rådighed samt at finde det helt rigtige design til
Ønskelandets vartegn. Alt sammen er heldigvis gået rigtig godt – der er plads i busserne til alle de
elever I har ønsket at medbringe, Landsbyklyngen Favrskov4eren har lånt os en masse pavilloner og vi
fundet hjælp til at bygge hele 6 pyramider på over 3 m højde. Det er så vældig fint.
Hvis I har lyst, er I velkomne til søge inspiråtion til åktiviteter i fåcebookgruppen ”Månelys over
Ønskelåndet”, hvor Line Frøslev hår lågt en mængde forslåg og link. Og hvis I får behov for stole, borde,
elektricitet eller noget helt fjerde i jeres bod eller pavillon i Ønskelandet, må I endelig skrive til os, så
skal vi gøre alt, der er i vores magt for at finde det, så alt er parat, når I kommer.
I det hele taget er vi spændte på, hvad I finder på, og vil meget gerne høre om det, hvis I har lyst til at
fortælle.
Ude i Ønskelandet er det jo meningen, at børnene skal lave aktiviteter for, af og med hinanden.
Aktiviteter der tager udgangspunkt i deres drømme og ønsker. Træhusene er ikke ret store, så tanken
er, at de børn, der ikke er i gang med jeres aktivitet, kan gå rundt og opleve noget af alt det, de andre
skoler på pladsen sætter i værk.
Hvert trin – indskoling, mellemtrin og udskoling har ca. 1½ time på pladsen. Hvis I har behov for det,
er det muligt at komme i løbet af torsdag den 19. og gøre de indledende forberedelser. Det falder
således, åt hver skole får et træhus og to ’Håråld Nyborg’-pavilloner stillet til rådighed. Om det er
indskoling, mellemtrin eller udskoling, der bruger træhuset er helt op til jer. I velkomne til at lade jeres
ting stå i træhusene og pavillonerne, når I forlader Ønskelandet. Så kan børnene tage deres forældre
med tilbage i løbet af dagen og vise dem det, I har lavet. Når dagen går på hæld skal vi nok pakke det
hele sammen, og stille det i klubhuset i den anden ende af banen, hvor I kan hente det i løbet af
mandag eller tirsdag efter aftale.
Endelig: Husk at alle er velkomne i løbet af dagen – børn forældre, bedsteforældre. I løbet af
næste uge sender vi en stak postkort og nogle plakater til jer, som I hjertens gerne må dele ud
til børnene. De kommer også som pdf og jpeg – lige til at lægge på forældreintra.

Månelys over Ønskelåndet
Kl. 9.00

Ankomst børnehaver
Børnene samles og synger i fællesskab Alberte Windings sang
Ønskelandet.
De får hjælp af Tine Mynster, der også spiller op til hop og dans.
Hvert barn har lavet en tegning eller et maleri om ønsker og
drømme, som samles til en stor drømmeudstilling på de seks
Pyramider, som bliver Ønskelandets vartegn.

KL 10.00

Favrskov Billedskole workshop, der inviterer alle til at være med til
at lave store drømmefangere med indbyggede lanterner.

Skolerne

Hver skole får et hus eller en pavillon pr. klasse.
Her sætter de gang i en aktivitet, der udtrykker de ønsker og
drømme eleverne har arbejdet med hjemme på skolerne.
Husene/pavillonerne er ikke store, så de børn der ikke er i gang med
aktiviteter kan gå på opdagelse blandt alt det der sker i de andre
huse og pavilloner.

Kl. 10.30

Ankomst indskoling

Kl. 12.00

Ankomst mellemtrin

Kl. 13.30

Ankomst udskoling

Kl. 15.00

Hammel Fritidsklub byder på varm kakao og ønskekager, så længe
lager haves.

Kl. 16.00

Ulstrup Skoles 8. klasser afholder koncert på hjemmebyggede
elektroniske instrumenter
– et projekt sat i scene af Favrskov Musikskole

Kl. 16.30

Klokkerne i Skjød Kirke kimer solen ned, og pyramiderne blusser op.
Alle børnehavebørnenes tegnede drømme og ønsker sendes med
flammerne op i himlen over Ønskelandet, mens der spredes lys og
varme i den tiltagende vinterskumring.
Det markerer både afslutningen på dagen og begyndelsen på
Kulturåret 2017 i Ønskelandet i Skjød i Favrskov og i Region
Midtjylland.

