Alle foto: Barnas Gård Hunderfossen

Åpningstider:
7. og 8. desember, kl. 12.00-15.00
29. og 30. desember, kl. 12.00-15.00

Komiteen samlet på Sigrid Undsets plass. F.v: Frode Myklevik (pensjonert
kokk), Wenche H. Almestrand (Lhmr. Sentrum Drift), Terje Holen (tidl.
leder av Oppland Bonde- og Småbrukarlag og ivrig pådriver for mattradisjoner), Camilla S. Oen (Lhmr. Sentrum Drift), Henning Holmbakken (Lhmr.
Regionen Vekst) og Kristin Prøven (Visit Lhmr.).Wiggo Slåttsveen (Styremedlem Gudbrandsdalsmat SA mm) var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Kom og bli kjent med

fjøsnissen!
For mange barn er ikke nærhet til
dyr så dagligdags lenger, men på
Barnas Gård får de mulighet til å ta
på dyrene og bli kjent med dem. Da
er det veldig fint å ha noen fjøsnisser
som kan hjelpe til!
Av Åse Kari Gravråk
– Å la barn få bli kjent med den norske
fjøsnissen som steller på gården og passer på
dyrene, det synes vi er en fin måte å formidle
norske juletradisjoner på, sier Ida Digernes
som er avdelingsleder ved Barnas Gård
Hunderfossen.
– Med alt julestria kan innebære av stress
og jag kan det være godt å få litt avveksling
sammen med barna.
Bli kjent med over hundre dyr
Med over hundre dyr er det dyr nok til alle
som vil kose, mate eller klappe.
I tillegg til de fleste norske husdyr er esel
og emu kanskje mer av det eksotiske slaget,

men med røde sløyfer og snø på nebb og
mule så glir de rett inn i den norske julen.
– I hjorteskogen kan man klappe og mate
tamme hjort og dåhjort fra hånda. Det
ryktes at det har blitt endel julekortmotiver
fra gjestene våre i hjorteskogen i tidligere i
år, sier Ida.
Julepyntet gård
Hun forteller at gården er pyntet til jul,
alle dyrene har fått juletrær og julepynt
i innhegningene og husene sine. Og
nissemor har kokt opp store mengder
med risengrynsgrøt til sultne gjester.
Smånissene har juleverksted på nisselåven
og kaninkosepark i høylåven. Det bugner av
ekte nisser og julestemning.

Sprek fjøsnisse på hønsesparken

På stabburet kan du gå inn og se hvor
fjøsnissene bor. Er du ekstra nysgjerrig kan
du lese i dagboka til sjefsfjøsnissen om ting
han har gjort og opplevd den siste tiden.
Vi ses!

Inne hos nissemor

I hjorteskogen kan man klappe og mate tamme hjort og dåhjort fra hånda
Ida Digernes
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