Støttet af

Kort over Rørvig:

Rørvig By og Land.
Gæt en 13ér..kort tur.
På opdagelse i Rørvig – med mor og far.

1B-2C-3B-4B-5C-6C-7A-8B-9B-10B-11B-12C-13A

Rørvig er mere end havnen. Rørvig by er værd at kigge nærmere på,
uanset om det regner eller solen skinner fra en skyfri himmel. Så har
du og din familie lyst til en pause i at spise is og hale krabber op - ja
så kan du gå på opdagelse i Rørvig med mor og far.
Vi har lavet 2 forskellige opgavesæt:
1. Kort tur. (bedst til mindre børn). Det er den du holder i hånden nu.
2. Lang tur (bedst til større børn).

Her indsættes kort

Ruten er tilrettelagt ud fra, at I i jeres eget tempo besøger og ser nogle af
de ting og steder, I måske normalt ikke tænker over i vores dejlige lille by.
Opgaven gå ud på, at du og din familie taler jer frem til det rigtige svar ud
af de 3 svarmuligheder, der er på hvert spørgsmål. Vi har givet jer lidt
hjælp under ledetråd – men I skal stadig bruge jeres øjne og fantasi og
ikke mindst snakke og hjælpe hinanden med at besvare spørgsmålene.
Bemærk at der kun er 1 svar, der er helt korrekt - selv om flere af udsagnene godt kan være mere eller mindre sande. Du skal derfor skrive det
bogstav i svarfeltet, der står ud for det udsagn, som du/I mener er det
korrekte. Altså kun1 bogstav ud for hvert spørgsmål.
På folderens bagside er vist et kort med den rute, I skal følge for at komme
rundt til de forskellige steder, der indgår i opgaverne. Disse steder er
markeret med et tal svarende til spørgsmålene.
I kan starte hvilket som helst sted på ruten – og skulle I ikke blive færdige i
dag, så kan I blot fortsætte en anden dag. Turen er ca. 2½ km. lang.
Rigtig god tur – og pas på i trafikken.
Efter turen: Når alle spørgsmål er besvaret, kan I finde det rigtige svar
under vores logo.
Hvis du har spørgsmål eller gode ideer til nye familieopgaver, så
kontakt Kjeld Jensen på mail: kjeldogjette@hotmail.com/eller tlf.
52241999.

Spørgsmål nr.:

Hvad er det rigtige svar?

1. Hvem boede i gl. dage i
dette hus?

A. En fattig familie med 9 børn, der sov i kommodeskuffer eller flere i samme seng.
B. Byens smed. Halvdelen af huset var beboelse, den
anden halvdel smedeværksted.
C. Byens trommeslager og musiker, der spillede til
bryllupper og ved andre festlige lejligheder.
A. Ingenting – pågældende dulmede måske smerterne
med et par snapser.

Ledetråd: Min hest har tabt
en sko!
2. Av - min kindtand. Når
en person her i Rørvig i gl.
dage fik en dårlig tand –
hvad gjorde staklen så?
Ledetråd: hvem havde
værktøjet?
3. Dine forældre vil gerne
holde din børnefødselsdag
i det fri her i Rørvig. De
tænker på aktiv leg, borde/
bænke og toilet. Men er der
nogen steder du har alt
dette og som du frit kan
bruge?
Ledetråd: Vi er ikke på
havnen.
4. Fra hvilket årstal kunne
børnene i Rørvig gå i egen
sogneskole?
Ledetråd: Svaret vender
mod byens slagter.
5. Nogle huse i Rørvig har
navne f.eks. Peters hus.
Hvor mange af de gl.
stråtækte huse, som du
møder på turen har navn?
Ledetråd: brug øjnene og
sæt en streg, for at huske.
6. Hvilket årstal er det
ældste du kan finde på et
af byens 58 bevaringsværdige gamle huse?
Ledetråd: Brug øjnene og
kig højt.
7. Havde Rørvig i gl. dage
et apotek?
Ledetråd: Min nærmeste
nabo er slagteren og mit
navn det står med …..

B. Gik på apoteket og købte kamferdråber til at duppe
den dårlige tand med.

Svar =
A/B/C

Spørgsmål nr.:

Hvad er det rigtige svar?

8. Det var dog et besynderligt fortidsminde eller
hvad?

A. Det er en gravplads fra stenalderen og den døde
ligger begravet under den store sten i midten.
B. Det er Rørvig Bystævneplads – det sted hvor byens
bønder i gl. dage mødtes og aftalte alt vedr. driften af
landsbyen. Dette er en kopi opsat i 1936.
C. Stenkredsen markerer hvor byens brandsprøjte stod
i gamle dage. Det var praktisk, da man kunne fylde
vand på brandsprøjten ved vandpumpen på stedet.
A. Som i dag - fra vandhanen i køkkenet.

Ledetråd: Svaret kan læses
på stedet.
9. Hvorfra fik man for 150
år siden drikkevand?

C. Gik til smeden, der trak tanden ud med en af sine
smedetænger.

Ledetråd: Har du set nogen
brønd?

A. Nej der er ingen steder i Rørvig, hvor du må fejre din
fødselsdag i det fri.
B. Ja i byens 2 ”parker” – ved hhv. Møllebakken og bag
det offentlige toilet skråt overfor tankstationen. Begge
steder må frit benyttes og er som skabt til børnefødselsdage. Ved det offentlige toilet er der endda legeplads
og stor P.plads.
C. Nej vi vil ikke have børnefødselsdage i Rørvig, for
her bor kun ældre mennesker, der gerne vil have fred
og ro.
A. Rørvig har aldrig haft en sogneskole.
B. Rørvigs første sogneskole blev bygget i 1826 og
eksisterer stadig. Den er gulkalket og har stråtag. Vejen
forbi skolen er den mest autentiske vej i Rørvig.
C. Rørvigs første sogneskole blev bygget i 1908.
Bygningen udstråler kvalitet - muret i røde mursten med
tegltag og med store vinduer, der gav godt lys i
klasseværelserne.
A. Ingen, jeg har ikke set noget hus med navn på.

10. I adskillige vinduer her
i Rørvig sidder 2 hvide
porcelænshunde. Hvorfra
kommer hundene og hvad
symboliserer de?

B. 2 - jeg har set 2 huse med navn på.
C. 6 – jeg har set mindst 6 huse med navn på.
A. Det ved jeg ikke, da jeg ikke har set noget årstal
nogen steder på husene.
B. Måske 1870. Fordi det var det år der blev bygget
flest nye huse i byen efter den store brand året før, hvor
4 gårde og ”Det gl. apotek” brændte.
C. 1787. Dette årstal står skrevet med jerntal helt oppe i
den sydvestlige gavlspids.
A. Ja – det står der i hvert fald på huset. Men det var
kun et apotekerudsalg. Apoteket lå i Nykøbing Sj.
B. Nej, man bestilte sin medicin på apoteket i Nykøbing
Sj. – der så bragte det ud til købmanden i Rørvig, hvor
kunden så hentede det. Nøjagtig som vi kan gøre i dag.
C. Nej folk var aldrig syge – og hvis de undtagelsesvis
blev det, så vidste byens kloge kone, hvad der skulle
gøres og bruges.

Ledetråd: Hunden –
menneskets bedste ven.
11. Kaptajnen og ejeren af
skibet ”Frederikke” boede i
huset med sin familie. Han
gik ned med skibet i 1901.
Hvordan klarede konen og
børnene sig herefter hjemme i Rørvig?
Ledetråd: hvor vil du parkere din cykel, mens du
handler?
12. I Rørvig bor der Nisser
hele året rundt – hvor
henne?
Ledetråd: Nisserne kan
ikke se møllen.
13. Hvad hedder denne
bygning og hvad har den
været brugt til?

Ledetråd: Hvorfra kommer
mel?

B. Drikkevandet blev hentet i en af byens 4 offentlige
brønde.
C. Man drak slet ikke vand, fordi det var forurenet. Man
drak hjemmelavet øl – eller købte en Cola.
A. Husets ejer har købt de 2 hunde i Holbæk som en
kærlighedsgave til sin kone.
B. De 2 hunde symboliserer hengivenhed og kærlighed.
Husets ejer har købt de 2 hunde på en af sine mange
sejlture til London. Der var tidligere en meget stor
produktion af disse hunde på engelske porcelænsfabrikker.
C. Ingen ved i dag hvorfra denne tradition stammer,
men den var meget udbredt i gl. dage – og altså også
her i Rørvig.
A. Sognefogeden kom med penge hver måned.
B. Familien fik først hjælp fra naboer og familie, men
konen indrettede snart efter en købmandsbutik i den
søndre ende af huset for at have et levebrød.
C. De flyttede ind i byens fattighus og levede en
kummerlig tilværelse på fattighjælp.
A. I Rørvig Mølle – men du kan ikke se dem om dagen
– kun ved nattetide.
B. På loftet hos Købmand Kurt – det er derfor at
julemanden altid uddeler godteposer på parkeringspladsen, for så kan nisserne ubemærket smutte ud og
også få en pose med.
C. I Nisselunden overfor Strædet 9.
A. Det er Rørvig Mølle – og her fik lokalbefolkningen i
gamle dage mod betaling malet deres korn til
husholdningen og til foder til deres dyr.
B. Det er Rørvig Mølle – og her kunne lokalbefolkningen i gamle dage mod betaling få tørret deres
vasketøj. Tøjet blev hængt op på møllevingerne, der så
drejede rundt indtil tøjet var tørt.
C. Det er Rørvig Mølle – og herfra holdt soldaterne i
gamle dage øje med om der kom fjendtlige krigsskibe
ind i fjorden. Hvis der gjorde, kunne soldaterne ved
hjælp af farvede flag ophængt i møllens vinger advare
om faren.

Svar =
A/B/C

