Lokalet er til rådighed i et døgn.
Tidspunkter efter aftale.
Lokalet kan også lejes på timebasis:
100,- kr. pr. påbegyndt time +
eventuel entre til museet.
Rengøring: 400,- kr.

Hestehavegaards
Hverdagsmuseum
v. Else-Marie Albrekt
Søstedvej 19 - 5792 Årslev
tlf.: 40221275
E-Mail: else-marie@syssel.dk
http://www.hverdagsmuseum.dk

Festlokale
I festlokalet er der
plads til op til 50
personer og der
kan installeres
projektor og
trådløs WiFi .
Der er endvidere
indrettet et lille
køkken, hvor der
kan tilberedes og
opbevares mad og
drikkevarer.
Pris: kr. 1500,- pr.
døgn inkl.
Museumsbesøg.

Museet er kun åbent efter
aftale
Ring på tlf.: 40221275
Entre: 25 kr.
Entre + gammeldags kaffebord og foredrag: 65 kr.
Entre + kaffe, 1 stk. kage og foredrag: 55 kr.
Entre + kaffe, 3 halve boller eller 3 håndmadder m.
ost/pålæg og foredrag: 65 kr.

Samlingerne
Vore samlinger vokser jævnt hen, og det er
meningen, at vi efterhånden vil lægge beskrivelser
ud på vores hjemmeside:
http://www.hverdagsmuseum.dk
Ting kan være interessante i sig selv, og de kan ofte
fortælle en spændende historie; men det er først
når vi får en viden om hvor de kommer fra, hvem
der har brugt dem, måske i flere generationer, at de
bliver levende for os, og vi for alvor kan forholde os
til dem.

Vi kan eventuelt også arrangere en frokost med
rugbrød, pålæg og et par lune retter: 85 kr. inkl.
entre og foredrag.
Kaffe med småkager: 15 kr.
Vi kan modtage selskaber på
40-50 personer ad gangen.
Vi tilbyder også undervisningsforløb for skoleklasser. Pris: 40
kr. pr. elev. Prøv gammelt
værktøj, gamle lege og se på
vilde planter og dyrespor.

Børnefødselsdage
Der er mulighed for at holde børnefødselsdag med
gammeldags lege og aktiviteter ude og inde.
Menuen står på kakao, boller og lagkage i
tidsrummet 13-16.
Prisen er 80 kr. pr. barn inklusive kaffe og
rundvisning, ved eget barn, for forældrene ved
afhentning.

