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Pressemeddelelse, Februar 2011 
 

Vinterferien på Energimuseet byder på GPS-skattejagt og varm 
chokolade i Energi-legestuen. 
 
I skolernes vinterferie i uge 7 er der mulighed for at få sig en aktiv familieoplevelse. 
Energimuseet har både indendørs og udendørs aktiviteter for alle aldersgrupper. I år der 
også mulighed for at få sig en naturoplevelse ud over det sædvanlige med en GPS modtager i 
hånden. 
 
Energimuseet har nemlig tilrettelagt en GPS-skattejagt i omgivelserne omkring Gudenåen og 
Danmarks største vandkraftværk – Tangeværket. Man starter med et skattekort, som udleveres i 
billetsalget på museet, hvor man også kan låne en GPS-modtager. Så er det ellers bare om at 
komme ud og finde de skatte, som er gemt i den omkringliggende natur. Gennemfører du 
skattejagten og svarer rigtigt på de gåder, som er indlagt, kan du være heldig at vinde din egen 
håndholdte GPS modtager fra Garmin. 
 
Man kan selvfølgelig finde viden om GPS systemet, satellitter, og hvordan hele systemet virker. På 
museet er det også muligt at se en af verdens første GPS-modtagere fra 1984, der blev bygget af en 
dansk fysiker på Niels Bohr Instituttet. 
 
For de mindre børn er der mulighed for at boltre sig med energirigtigt legetøj i Energi-legestuen, 
hvor børn og voksne kan styrke sig på en kop varm chokolade samtidig. Frokosten kan indtages i 
museets Café Edison. 
 
Energimuseet har naturligvis åbnet for udstillingerne. Du kan for eksempel besøge museets 
historiske huse, se gamle maskiner og apparater fra Danmarks elektriske barndom og lade dig 
forbavse i klimaudstillingen - vidste du for eksempel, at det at have en hund, med alt hvad den skal 
have, udleder ligeså meget CO2 om året, som en firehjulstrækker, der kører 7.500 km? Du kan også 
gå på opdagelse i energiformerne sol, vind, vand og elektricitet. I Thrige Laboratoriet skal børn og 
voksne selv lege sig til viden om magnetiske og elektriske fænomener, og i Bohr Tårnet laver 
personalet daglige højspændingsdemonstrationer.  
 
Det er gratis at deltage i skattejagten, hvis man har løst billet til Energimuseet.  
Børn og unge under 18 år har gratis entré på Energimuseet. For voksne er entréprisen 80 kr. 
Seniorer koster 60 kr. og grupper på over 10 personer koster 60 kr. per person. 
 
Museet har åbent mandag 14. til søndag 20. februar kl. 10.00 – 16.00  
 
For mere information om arrangementet i vinterferien kontakt Museumsformidler David Hein Bach 
på telefon: 86 68 42 11 eller på Email: db@energimuseet.dk 
 
Vedhæftet billeder af GPS-skattejagt på Energimuseet samt billede af den GPS-modtager man kan 
vinde; Garmin, etrex Venture HC 
 
Bedste hilsner 
 
David Hein Bach 


