Välkommen till Vörå och Rasmusgården
Stiftelsen Rasmusgården upprättades för att bevara, sköta och utveckla
Rasmusgården i Lomby by i Vörå efter bröderna Rasmus bortgång. En av bröderna,
Verner Rasmus (1901-1988), var under sin livstid en passionerad samlare som med
åren lade grunden till ett museum.
Personligheter som Verner Rasmus finns inte i varje by, hans livsverk, museet med
tusentals föremål, bl.a. kaffekoppar, faschinerar, intresserar och väcker beundran
långt utöver kommungränserna.
På Rasmusbacken huserar också Vörånejdens ridklubb r.f. , Vörånejdens hundklubb
r.f. (WOFF)och Lomby byaförening. Arvidsgården hyrs också ut för fester och
sammankomster till utomstående.

1. Stall
2 Ridplan
3 Manegen

4. Beteshagar
5. Arvidsgården
6. Hundplan

7. Ainasgården
8. Verners museum

Upplev livet på Rasmusgården med musmamman!
Under våren kan barngrupper besöka Rasmusbacken och bli guidade av
musmamman. Musmammans program inleddes 2006 och under de senaste åren
har Rasmusbacken besökts av ca 1000 nöjda barn varje vår. På programmet finns
besök i museet, sagohuset och guidning bland djuren. Sång, lekar o sagor varvas
med fakta och berättelser om hur livet på landet var förr i tiden. Egen matsäck
kan medtas eller så äter man husets lunch (soppa,makaronilåda eller plättar).
Programmet anpassas enligt besökarnas ålder. Programmet genomförs på
svenska eller finska.
Tidpunkt: Våren 2014 förmiddagar ca kl. 9.30-12.30 eller eftermiddagar ca kl.
12.00-15.00.
Pris:
Inträde 6 euro/barn, ledarna gratis.
Bokningar samt förfrågningar:

Ulrika Rasmus, Gsm 040-9651561
Stiftelsen Rasmusgården
Haviståkersvägen 92-95, 66600 Vörå

Underlag för bokningar
Gå igenom nedanstående alternativ före ni ringer. Tiderna är ca tider. Programmets längd är 2,5-3h.
Vi förbehåller oss rätten till små ändringar och justeringar i programmet . Avbokningar senast två
veckor på förhand. Programmet kan ordnas på svenska eller finska.
Inträde 6 euro/barn
Antal barn

Antal ledare

(I priset ingår guidning i Verners museum, i sagohuset och hos djuren)
Ledarna som behövs för gruppen samt chauffören fritt inträde. Föräldrar och övriga vuxna betalar 2
euro i inträde.
Mat
Maletköttsoppa
Mjölk och bröd ingår.
Makaronilåda
Mjölk och bröd ingår.
Plättkalas
Mjölk och sylt ingår.

4,50 euro/barn och vuxen
4,50 euro/barn och vuxen
4,00 euro/barn och vuxen

Egen matsäck

Allergier/dieter:
Vi önskar komma:
Datum:

Veckodag:

Gruppens namn
Barnens ålder
Ansvarig ledare
Adress
Telefon
e-post
Faktureringsadress:
Har samma grupp besökt Rasmusbacken förr?
Har ledarna varit på besök med annan grupp?

