
 

 

1/2 

 
 

  

 
Der er guld i bakken og stjerner på himlen 

Kom og oplev filmkulissen fra DRs julekalender, Julestjerner, når Observatoriet i Brorfelde åbner 
på lørdag kl. 11.00-19.00. Se Sus og Bobs stjernekikkert, find Veras guld i gruset og spis varm 
månemos med satellitter hos Café Lillebjørn. Når mørket falder på, tænder teleskoperne og 
zoomer ind på stjernehimlen.     

Et pletskud af en julekalender 
Fra den 1. december kommer vi bl.a. på fornavn med Vera Grus, Søstrene mormor og de to 
venner Sus og Bob, når Wikke og Rasmussens julekalender, Julestjerner, ruller over skærmen. 
Sus og Bob møder hinanden i den lille landsby, Brorfelde. Sus er fra storbyen og kører BMX. 
Bob er fra landet og ser på stjerner. Sammen skal de forsøge at redde byen fra grusgrevinden, 
der vil jævne alt med jorden. Julekalenderen er optaget i 2012 og var et pletskud for DR. 
Julekalenderen ligger fortsat i top 3 over DRs mest sete julekalendere kun overgået af 
Nissebanden i Grønland fra 1993. 
 
Oplev filmkulissen 
”Julestjerner” foregår på Observatoriet i Brorfelde, som åbner denne lørdag den 30. november 
kl. 11.00-19.00 med aktiviteter i både lys og mørke.  

Kom og find Grusgrevindes guld i bakkerne og bliv klogere på istidslandskabet omkring 
Observatoriet. Se Sus og Bobs kikkert, som tilfældigvis er Danmarks største stjerneteleskop, tag 
ingeniørhatten på og byg rum-modeller i Plus-Plus værkstedet, hør om fremtidens 
observatorium, se udstillingen ”Rundt om Månen” og "Jagten på asteroider" og vær med til 
julestjerner by night, hvor teleskoperne vågner og zoomer ind på vinterhimlens stjerner hver 
eneste aften. Er det overskyet, får man en digital oplevelse i det oppustelige planetarium. Hver 
eneste dag byder på julestjernerundvisninger – helt uden spoilers. 

Julekor i kikkerttårnet 
Engang var kikkerttårnet hjemsted for store teleskoper, der blev bygget på Observatoriet og 
sendt ud i hele verden. Søndag den 1. december bliver mørk mekanik til lyse stemmer, når 
gospelkoret, We Got Joy, holder koncert kl. 13-14.30. Koncerten er med i den almindelige 
billetpris. 

Kontakt og mere info 
 
Sarah Sohl // Kommunikationsmedarbejder // 72 36 28 78 // sasra@holb.dk 
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Yderligere information: 

Parkering 

I weekender i december skal al parkering ske i Mogenstrup Grusgrav, Galøvej 8, 4340 Tølløse. 

Grusgraven ligger 3 km fra Brorfelde Observatorium. Herfra er der shuttlebusser hele dagen 
fra klokken 10.50. Sidste bus fra Observatoriet kører kl. 19.10. 
Biler med handicap parkeringskort må køre til observatoriets p-plads på Observator 
Gyldenkernes Vej 3. 

Billetter 
Voksne (18år+): 85kr. 
Børn (4-17år): 55kr. 
Børn i alderen 0-3år kommer gratis ind på Observatoriet.  

Åbningstider 

30. november - 23. december: Alle dage 11.00-19.00 

24. december: Rundvisning kl. 11.00. Åbent 11.00-14.00 

25. december: Lukket 

26. december-29. december: 11-19 

30. december-3. januar: Lukket 

4. januar- 7. februar: Åbent alle dage 11-16. 

8. februar-23. februar: 11-19.   

 


