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Aktivitetsmuligheder ved leje af hele Købmandsgården
Forpladsen
•

Flaghejsning. Flaget ligger i Købmandsboligen på øverste hylde i Forstuens skab - ned ved solnedgang.

Den gamle have
•

Lysthuset. Spisning, kaffedrikning, eller indtagelse af punch m.v.

•

Den gamle brønd. Benyttes til havevanding.

•

Boldspil. Bolde m.v. ligger i Lysthuset eller i Fjernsynsrummet.

Trælastladen
•

Trælastsalen øverst. Anvendes som kursuslokale eller festlokale.

•

Trælastladen nederst. Besigtigelse af rariteter fra oprydning på Købmandsgården.

•

Garagen mod øst i Trælastladen.. Her står hestevogne.

Køkkenhaven
•

Brombærplukning. I hegnet mod vest.

•

Benytte grønsager. Som aftalt i lejeaftalen.

Kornmagasinet
•

Øverste etage. Besigtigelse af udstyr fra kolonial, kulhandel, kornhandel og husførelse.

•

Underetagen. Tekstiludstillingen - Anvendelse også som grupperum.

Gårdspladsen
o

Tjærehuset. I den lave bygning øst for magasinet findes værktøj, haveredskaber, budcykel m.v.

o

Das og pissoir. Kan benyttes - forudsat tømning og rengøring inden afrejse!

o

Ophold på gårdspladsen.

o

Skibsklokken. Kan frit benyttes ved indkaldelse til spisning mv.

Stranden
o

Strandbadning.

o

Aftenbål. Affaldstræ og pap/papir i den lille bygning ved Trælastladen.
Placeres mindst 100 m op ad kysten. Ej bål ved pålandsavind og ved nordenvind – af hensyn til øvrige
beboere. Ryddes dagen der på. Afflad lægges i affaldsbunken ved urtehavens hegn mod vest.

Købmandsboligen
o

Studier af erhvervsarkivet. Kopi af registratur kan tages fra reolen mellem den store og lille dagligstue.
Arkivet findes på loftet over kontoret. Åbnes efter aftale.

o

Besigtigelse af lysbilleder. En forholdsvis kort serie om Købmandsgårdens historie står i rund kassette
på reolen mellem den store og lille dagligstue. Øvrige op mod 1000 lysbilleder af fotografier m.v. fra
Købmandsgården findes i 6 mapper på kontoret. Billederne er ordnet kronologisk - bedes sat tilbage i de
lommer, hvorfra de hentes.

o

Besigtigelse af fotos. Ældre fotos fra Købmandsgården findes i 3 hvide mapper på kontoret. Fotoalbums
fra Vridsted/Ribe findes i den øverste skuffe i dragkisten. Åbnes efter aftale.

o

Læsning af Lars Rasmussens dagbøger. Samlet kopi af de transskriberede dagbøger findes på hylden
mellem den store og lille dagligstue.

o

Anden litteratur fra Samsø. Findes på de to øverste hylder på reolerne mellem den store og lille
dagligstue.

o

Læsning af de gamle bøger. Er tematiseret med overskrifterne: Kristendom, skønlitteratur, husførelse,
historie, skolebøger, børnebøger m.v. Findes i bogskabet i dagligstuen, reolerne i den lille dagligstue og
(senere) i den kommende reol i det gule gæsteværelse.

o

Lys i vinduerne. Tænder vi ofte om aftenen, når der er liv på Købmandsgården. Husk også vinduerne i
kontoret og i det gule værelse - så vi kan give de vejfarende en lille aha oplevelse.

Tur-muligheder
o

Tranebjerg kirkegård. Aflægge besøg ved mindestenen for Lars Rasmussen på græsskråningen foran
kirken og ved gravstederne: Arine, Helene og Lars Rasmussen (nordvest for kirketårnet), Johannes
Rasmussen (sydvest for våbenhuset) og Petra og Laurentius
Rasmussen, Helga og Bent Rasmussen samt Finn Rasmussen (sydøst for våbenhuset).
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