
Give 
Museumsskov

Find vej i Give Museumsskov

»Find vej i Give Museumsskov« er et tilbud til dig, der 
gerne vil have en lidt spændende tur i skoven. En slags 
skattejagt. Med kortet i hånden kan du trygt tage på 

opdagelse og finde de opsatte 
pæle, der markerer posterne. 
På hver pæl finder du postens 
nummer og en kode. 
 
Du kan finde posterne alene 
eller sammen med andre. 
Det kunne være din familie, 
en af dine venner fra skolen, 
idrætsklubben eller fra FDF 
eller spejderne.

Du kan finde poster i skoven, når du vil. Du kan  løbe, 
men må gerne gå.

Find vej i hele landet på:

www.findveji.dk 

Give-Egnens Museum 

Give-Egnens Museum er et ungt museum, der første 
gang slog dørene op i 1985. Museet blev statsaner-
kendt i 1991. Give-Egnens Museum ejes og drives af 
Give-Egnens Museums-forening.

Give-Egnens Museum er et udadvendt og publikums-
rettet museum med stor lokal opbakning og mange 
besøgende fra et stort opland. En forholdsvis stor del af 
de besøgende kommer i grupper og får rundvisninger. 
En anderledes og unik udstillingsform – ikke mindst 
de store særudstillinger – tiltrækker mange trofaste 
besøgende. 

Give-Egnens Museum har 2000 m2 udstillingsrum og 
dertil kommer ca. 30 hektar udendørsareal, hvoraf det 
meste er beplantet med skov, men fårene har også de-
res mark og forskellige genstande er udstillet i området. 
I museumsskoven ligger en populær skovlegeplads.

Emnemæssigt dækker Give-Egnens Museum nyere tids 
kulturhistorie med særlig vægt på heden og de fattige 
jordes historie. Geografisk dækker museet sognene 
Give, Givskud, Gadbjerg, Lindeballe, Ringive, Thyregod, 
Vester, Hvejsel og Øster Nykirke.

Post nr.: 25          Kode: UTX

Skulle du efter din tur i skoven have lyst til at 
stifte yderligere bekendtskab med kort og kom-
pas, kan du kontakte:

Orienteringklubben
GORM

Yderligere oplysning
på hjemmesiden
www.gorm-jelling.dk

Dansk 
Orienterings-
Forbund

I museumsskoven findes desuden den populære lege-
plads.



Notér posternes kontrolbogstaver i felterne nedenfor. 

 
Kortforklaring
Et orienteringskort viser mange detaljer, som er markeret med forskellige signaturer. Nord er altid op ad og 
målestokken er her 1:7.500, så 1 cm på kortet er 75 m i virkeligheden.

Startstederne er markeret med en violet trekant . Poster står i centrum af de violette cirkler
De sorte streger og stiplede linier er veje og stier. Jo tykkere stregen er, desto bredere er vejen/stien.
Hvid farve er åben skov. 
Grøn er tættere skov, kraftig grøn meget tæt.
Gul farve er marker og golfbaner. Her er de skraveret,  det betyder at de IKKE MÅ PASSERES.
Blå farve er grøfter, søer og moser.
Brun farve er højdekurver og diger.
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