
Kære forhandler,  
 
Vi håber, at din sommer har været god – men garanteret også ganske anderledes. I dette 
nyhedsbrev stiller vi blandt andet skarpt på nogle af de uderum og læringsmiljøer i det fri, som 
skal blive en endnu større del af vores hverdag med covid-19 in mente.  
 
INTERAKTIVE UDERUM SKABER LEG OG LÆRING  
Covid-19 har forandret den måde vi omgår hinanden på. Det betyder blandt andet, at vi skal blive bedre 
til at flytte aktiviteter ud i det fri og skabe spændende og lærerige uderum, som kan nogle af de samme 
ting, som de oplevelser man får indenfor eller den læring, der sker i klasselokalet.  
Tag med forbi to eksempler, som for alvor har tage ude- og byrum i brug:  
 
ENERGIFAGLIGHED FOR ALLE  

 
I begyndelsen af juli blev en helt ny “Leg & Læringsmur” indviet på GASMuseet i Hobro, der danner 
rammerne for et interaktivt og lærerigt indgangsparti.  
“Generelt vil vi gerne skabe oplevelser, som inviterer til aktivitet og udfoldelse. Derudover bidrager ‘Leg og 
Læringsmuren’ og dens installationer i øvrigt til den formidling og de aktiviteter vi har. Leg og læring er 
vigtigt, fordi man lærer ved at røre, se, føle og høre” - Hanne Thomsen.  
 
Muren tager faglig viden og hands-on erfaringer med energi ned i øjenhøjde med de allermindste og 
favner således alle museets gæster. Muren er udstyret med hele to EnergiHåndtag med tilkoblet 
vandleg, en SpilleVæg og en StoryTeller.  
 
Læs hele casen her  https://energileg.dk/interaktive-installationer-tager-formidlingen-om-energi-ned-i-
boernehoejde/  
 
MOBILE BYRUMSINSTALLATIONER VÆKKER HISTORIEN TIL LIVE I HELSINGØR  
I Helsingør bliver byens DNA og skibsbyggerhistorie nu formidlet gennem to interaktive 
byrumsinstallationer, der er placeret på centrale lokationer to forskellige steder i byen.  
 
De to installationer består hver af en StoryTeller og et nyudviklet byrumsmøbel SkibsSkruebænken. 
Projektet er blevet til virkelighed gennem et tværfagligt samarbejde mellem både lokale virksomheder, 
politiske udvalg og tidligere værftsarbejdere.  
 
Installationerne skaber både leg, læring og aktivitet i byrummet samtidig med, de formidler Helsingørs 
historie til både store og små.  
 



 
Den ene installation, står i hjertet af Helsingør – på Axeltorv – her peger speaken blandt andet mod flere 
maritime oplevelser på Værftsmuseet i havneområdet.  
 

 
Den anden installation med byrumsmøbel og StoryTeller beskriver hændelser på Den Røde Plads – on 
location.  
 
Går I også med tanker om mobile og fleksible byrumsinstallationer, så kan I måske have glæde af at 
læse casen her:  https://energileg.dk/mobile-installationer-bringer-helsingoer-skibsvaerfts-historie-ud-i-
byrummet/ 
 
 
Download produktblad om SkibsSkruebænken her https://energileg.dk/wp-
content/uploads/2020/08/Produktark_SkibsskrueBænk.pdf  
 
 
EN EKSTRA TRYGHED 

Det ligger os meget på sinde, at I og jeres kunder får den rigtige service og support, når der 
tænkes innovativt og teknologi integreres i løsningerne. Derfor har vi besluttet, at I fremover 
skal have mulighed for at tilbyde jeres kunder både service- og supportaftale omfattende alle 
produkter, som er købt og installeret af EnergiLeg.  
I finder mere information om Service- og supportaftalen via ForhandlerPortalen, hvor vi har 
oprettet en helt ny fane, der hedder ”Vejledninger”. I er naturligvis også velkomne til at ringe til 
os. 
 
Under den nye fane ”Vejledninger” finder I blandt andet også: 



• Retningslinjer for vedligeholdelse  
• ”Terms & Conditions”, som omhandler de generelle vilkår og betingelser for videresalg af 

EnergiLegs produkter. 

 
Vi glæder os til at dele flere insights med dig, og inddrage dig i den udvikling, som buldrer derud af her i 
EnergiLeg. Vi kan blandt andet løfte sløret for, at også ridder med på den teknologiske bølge med 
spændende løsninger til vores redskaber – det glæder vi os til at fortælle mere om.  
 
Kærlig hilsen  
 
Team EnergiLeg 
 
FØLG OS HER 
Facebook, Instagram og LinkedIn.  
 


