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På Barnas Gård Hunderfossen bor det 
150 dyr og en fjøsnissefamilie som 
steller dyra og som elsker å spre jule-
glede. 

Av Åse Kari Gravråk

I desember åpner fjøsnissefamilien hjem-
met sitt for julegjester. Barn og voksne som 
vil kose, klappe og mate dyrene er velkom-
men til gards. Julestemningen vil nærmest 
slå imot deg på vei inn til den julepyntede 
gården. 

Fjøsnissen gleder seg
Fjøsnissen tar imot gjestene og viser glede-
lig frem hjemmet sitt på stabburet. Det 
hender han har noen dyr i husarrest i natt-
bordet sitt, enten en ulydig liten mus eller 
en rømt kylling fra hønsehuset. Lukten av 
risgrøt siver ut på tunet fra nissemors store 
grøtkjeler, og nissejentene sørger for at 
alle får kose tilstrekkelig med smådyrene i 
kaninkoseparken.  

Kan mate og klappe dyrene
Fórposer til å mate dyrene med kan kjøpes 
ved inngangen for deg som vil komme tett 
på alt fra dåhjort til minigriser. Mer enn 

150 dyr av tjue forskjellige slag bor på går-
den. De fleste dyrene kan du gå inn til, mate 
og klappe. På grinda inn til dyrene står det 
instrukser om hvordan du skal mate og 
nærme deg dyrene.

Aktiviteter
Gården har en klatreløype og skogsbilbane 
med elektriske terrengbiler for barn som 
er mellom 100-150 cm høye. Inne på låven 
har nissejentene et kreativt juleverksted der 
du kan lage julepynt til dyreinnhegningene, 
eller lage julekort til venner og familie. 

Hyggelig tradisjon
Det er fjerde år på rad at det arrangeres jul 
på gården. Det levende nissemiljøet har blitt 
en hyggelig tradisjon og et samlingspunkt 
for mange i desember. Både lokale og tilrei-
sende kommer til gården for å ta et avbrekk 
fra shopping og juleforberedelser. Det er 
en fin anledning for hele familien å samles. 
Men husk å forhåndskjøpe billett, det blir 
fort utsolgt.

Og til deg som tidligere har trodd at 
nissen ikke finnes: Du vil få en skikkelig 
overraskelse! 

Møt fjøsnissen og familien hans
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