Legeskibet besøger Nykøbing Mors
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Introduktion til Legeskibet
Legeskibet er et femårigt samarbejde mellem Gerlev Idrætshøjskole og Lauritzen Fonden, som
præsenterer en aktiv kultur for leg og bevægelse i de danske havnebyer. Det er et sejlende
dannelsesprojekt, hvor leg, bevægelse, viden og kultur skaber dialog og interaktion.
Scenen for projektet er det fundament som Danmark er skabt af og på, nemlig havnen og
havet, og Legeskibets formål er at sætte varige aftryk og være en katalysator for en aktiv
bevægelseskultur - såvel i det enkelte menneske som i de fysiske rammer og platforme, som
Legeskibet involveres i på sit togt.
Denne lille rapport over Legeskibets besøg i Nykøbing Mors i august 2017 præsenterer både
program, kontakter, besøgstal m.m.
Legeskibet og Gerlev Idrætshøjskole og Legepark står til rådighed for yderligere opfølgning og
samarbejde omkring innovative projekter i retning af en levende bevægelseskultur i Nykøbing
Mors.
Rigtig god fornøjelse :-)
Besøgstal
Besøgstimer for fire dage: 2114 besøgstimer (antal besøgende som har været aktive med
Legeskibet i gennemsnitligt en time).
Antal Skoler: 6-7 forskellige skoler og institutioner
Antal klasser: 35 klasser
Antal elever: 700 elever
Kontaktpersoner
Helle Mogensen
Kulturkonsulent
Børn og Kultur
Kultur, Fritid og Turisme
Tlf. 99707043
helle.mogensen@morsoe.dk

Program
Legeskibet tilbyder aktiviteter i Nykøbing Mors fra onsdag den 23. august til og med søndag den
26. august.
Onsdag d. 23/8
Kl. 09.00-14.30 Besøg af skoleklasser
Kl. 15.00-17.00 Kom og leg, der er åbent for alle
Torsdag d. 24/8 – Kulturmødet Mors
Kl. 09.00-14.30 Besøg af skoleklasser
Kl. 15.00-18.00 Kom og leg, der er åbent for alle
Kl. 17.00-17.45 Event – Leg Lukker Op
Fredag d. 25/8 – Kulturmødet Mors
Kl. 09.00-18.00 Design & Leg
Kl. 09.00-18.00 Kom og leg, der er åbent for alle
Kl. 15.30-16.15 Event – Leg Lukker Op
Lørdag d. 26/8 – Kulturmødet Mors
Kl. 10.00-14.00 Store Legedag under Kulturmødet Mors
Begivenheder
Design & Legeforløb – med leg skal land bygges
Fredag d. 25. august kl. 9.00 – 18.00
Kom og leg med Legeskibet, mens du designer byrum, der lukker op for fællesskaber og leg!
Legeskibet arbejder med Design & Leg for at engagere dig i udviklingen af din by, og for at
inspirere til et mere legende og kreativt samfund. Vi bygger land med leg gennem forløbet, hvor
legen bruges som både et mål og middel med fokus på at stimulere kreativitet og idéudvikling.
Legeskibets besætning står klar til at guide dig igennem et hav af lege- og design aktiviteter.
Leg Lukker Op – event
Torsdag d. 24. august kl. 17.00-17.45
Fredag d. 25. august. kl. 15.30-16.15
Gerlev Legepark fortæller om legekultur anno 2017. Hvorfor er legen vigtigere end nogensinde før,
og hvorfor er legen et fantastisk redskab i pædagogik og undervisningssammenhænge? Gerlev
Legepark har mere end 40 års erfaring med forskning og formidling af den danske legekultur og
erfaring med leg for alle aldre og på tværs af køn, generationer, religion og nationalitet. Kom og
bliv klogere på leg gennem teori og praksis – find ud af hvorfor legen LUKKER OP for fællesskab og
kreativitet – for social trivsel og livsglæde.

Skoletilbud
Onsdag den 23. august
Dueholmskolen
5.a (22 elever) og 5.d (21 elever)
5.b (23 elever) og 5. c (23 elever)

Kl. 9:00-10:30
Kl. 11:0012:30

M. C. Holms Skole
Sprogklassen (8 elever) og
Udviklingsklassen (10 elever)
Torsdag den 24. august
M. C. Holms Skole
1.a og 1.e
1.c og 1. d.
1.b (største klasse med 24 elever)

Kl. 13:0014:30

Kl. 9:00-10:30
Kl. 11:0012:30
Kl. 13:0014:30

Fredag den 25. august
8 tilmeldte klasser + 16 uanmeldt

Efterord
Vi på Legeskibet tænker tilbage på besøget i Nykøbing Mors med stor glæde. Vi vil gerne sende en
stor tak til Helle Mogensen for et godt samarbejde i forbindelse med vores besøg under
Kulturmødet Mors. Vi ser frem til at følge udviklingen i Nykøbing Mors, og vi håber at kunne følge
op i regi af Gerlev Legepark (Gerlev Videncenter for Leg).
Mathilde Brandstrup, projektkoordinator
Rasmus Elmquist Casper, projektleder
Legeskibet, Gerlev Idrætshøjskole

