
Find vej i
Give 
Museumsskov

Besøg Give-Egnens Museum
Give-Egnens Museum er et ungt museum, der første gang 
slog dørene op i 1985. Museet blev statsanerkendt i 1991. 
Give-Egnens Museum ejes og drives af Give-Egnens Mu-
seums-forening.

Give-Egnens Museum er et udadvendt og publikumsret-
tet museum med stor lokal opbakning. En forholdsvis 
stor del af de besøgende kommer i grupper og får rund-
visninger. Museet har en anderledes og unik udstillings-
form – ikke mindst de store særudstillinger tiltrækker 
mange trofaste besøgende.

Emnemæssigt dækker Give-Egnens Museum nyere tids 
kulturhistorie med særlig vægt på hedens historie. Geo-
grafisk dækker museet sognene  Give, Givskud, Gadbjerg, 
Lindeballe, Ringive, Thyregod, Vester, Hvejsel og Øster 
Nykirke.

Give-Egnens Museum har 2000 m2 udstillingsrum, og 
dertil kommer ca. 30 hektar udendørsareal, hvoraf det 
meste er beplantet med skov.  Fårene har også deres mark 
og forskellige genstande er udstillet i området.

I museumsskoven ligger en populær skovlegeplads.

Find vej i Give Museumsskov
Find vej i Give Museumsskov er en del af det lands-
dækkende koncept, Find vej i Danmark, som kan be-
nyttes af alle.  

Find vej i Danmark er en forenklet udgave af oriente-
ringsløb, hvor faste poster og printbare kort giver dig 
mulighed for at orientere alle ugens dage året rundt. 

Fra www.findveji.dk  kan du under postnummer 
7323 finde kort over Find vej i Give Museumsskov 
lige til at printe ud.

Du finder denne folder i to folderkasser ved start 1 og 
2. Folderen kan også fås i museet.

Har du fået mod på mere?
Kunne du tænke dig at lære at læse kort og løbe ori-
enteringsløb? Så kan du overveje at blive medlem af 
OK Gorm, orienteringsklubben i Jelling. 

Orientering er en sport for alle, som holder af motion 
i frisk luft og natur - samtidig med, at hjernen også 
kommer på arbejde! 

Læs mere på vores hjemmeside om, hvordan du 
kommer i gang: http://okgorm.dk/

Find vej i hele landet på

www.findveji.dk 



Velkommen i Give Museumsskov
Find vej i Give Museumsskov er et tilbud til dig, der gerne 
vil have en lidt anderledes og spændende tur i skoven. En 
slags skattejagt.  OK Gorm har fremstillet et kort og opsat 
32 pæle, såkaldte poster.

Posterne er let genkendelige med et find-
veji… postskilt. På skiltet er et nummer og 
tre kodebogstaver. Hvis nummeret på skil-
tet svarer til nummeret ved cirklen på kor-
tet, har du fundet den rigtige post.  Notér 
koden i felterne under kortet.

På www.findveji.dk kan du registrere dine postkoder og 
komme i Hall of Fame.

Find vej med O-Track
I Appen O-Track, på www.o-track.dk el-
ler på www.findveji.dk kan du, under Find 
vej i Give Museumsskov, finde kortet med 
de 32 poster og to forskellige startsteder, 
markeret med en violet trekant på kortet.

Med O-Track kan du tracke din rute, når du er ude at 
finde vej, og GPS’en i din mobil viser dig hele tiden, hvor 
på orienteringskortet du befinder dig. Efter endt tur vises 
dit track på skærmen, sammen med dit tidsforbrug.

Du kan hente O-Track appen i Appstore og Google play.

Rigtig god tur!
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Magnetisk 
nord

Sådan læses kortet
Sort på kortet er veje og stier, hegn, 
huse, sten m.m. 
Den olivengrønne farve viser private 
haver.

Blå farve viser vand i området f.eks. 
søer,  grøfter, moser.

Brun er højdekurver. Der er 5 meters 
højdeforskel mellem to kurver. 
Skrænter er også tegnet i brunt

Hvidt og grønt er skov. Hvidt er let 
at løbe igennem, jo mørkere grønt 
jo langsommere er det at komme 
igennem.

Gul er åbne områder. Enge og marker.
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Give Museumsskov
Målforhold 1:7.500
Dvs. at 1 cm på kortet svarer til 75 meter i virkeligheden.

Her kan du notere posternes bogstavkoder


