
Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

kl. 09.00
Samling i grillhytta med fokus på 

vennskap

Samling i grillhytta med fokus på 

vennskap

Samling i grillhytta med fokus på vennskap Samling i grillhytta med fokus på 

vennskap

Samling i grillhytta med fokus på 

vennskap

kl. 09.45

Gårdsarbeidere                                   

Vi steller, møkker og koser med 

dyrene i fjøs og stall.  

Gårdsarbeidere                                              

Vi steller, møkker og koser med dyrene i 

fjøs og stall. 

Gårdsarbeidere                                                

Vi steller, møkker og koser med dyrene i 

fjøs og stall. 

Gårdsarbeidere                                                                      

Vi steller, møkker og koser med 

dyrene i fjøs og stall. 

Gårdsarbeidere                                   

Vi steller, møkker og koser med 

dyrene i fjøs og stall. 

kl. 11.00

Lunsj                                                    

Vi spikker pinner og griller pølser i 

grillhytta.

Lunsj                                                                  

Vi koser oss ved grillen med hamburger 

og brød. 

Lunsj                                                                    

Vi koser oss i grillhytta med fylte pitabrød 

med ost , skinke , salat og mais

Lunsj                                                        

Vi koser oss i grillhytta med 

meksikansk gryte og rundstykker.

Lunsj                                                     

Vi koser oss i grillhytta med 

lasagne og rundstykker

kl. 12.00

SAUENE KLIPPES                                   

Vi karder og tover ull, og lager 

nøkkelringer.

RIDNING.                                                          

Ridning av hest i skritt på bane.                                  

Vi kapper, klyver og pakker ved.

VI SNEKRER FUGLE-KASSE                                 

Lek og morro i ridehallen
TØMMERKJØRING AV HEST              

Vi steller hest før vi lærer tømme 

kjøring med hestene Brownie og 

Ronja.

UT PÅ TUR MED HEST & VOGN    

Vi steller hesten før vi drar på tur 

med hest & vog.  Lek og morro i 

ridehallen.

kl. 13.30

Gårdsarbeidere                                   

Vi fórer og koser med dyrene i 

fjøset

Gårdsarbeidere                                               

Vi fórer og koser med dyrene i fjøset

Gårdsarbeidere                                                  

Vi fórer og koser med dyrene i fjøset

Gårdsarbeidere                                       

Vi fórer og koser med dyrene i fjøset

Gårdsarbeidere                                   

Vi fórer og koser med dyrene i 

fjøset

kl. 14.00

Samling på tunet                               

Tid til vennskap, ettertanke og ro - 

Vi koser oss med frukt 

Samling på tunet                                           

Tid til vennskap, ettertanke og ro - Vi 

koser oss med frukt 

Samling på tunet                                           

Tid til vennskap, ettertanke og ro - Vi 

koser oss med frukt 

Samling på tunet                                         

Tid til vennskap, ettertanke og ro - 

Vi koser oss med frukt 

Samling på tunet                            

Tid til vennskap, ettertanke og ro - 

Vi koser oss med frukt 

kl. 14.30

Gårdsarbeidere                                    

vi fórer og koser med hestene i 

stallen

Gårdsarbeidere                                                 

vi fórer og koser med hestene i stallen

Gårdsarbeidere                                                  

vi fórer og koser med hestene i stallen

Gårdsarbeidere                                       

vi fórer og koser med hestene i 

stallen

Gårdsarbeidere                                      

vi fórer og koser med hestene i 

stallen

kl. 15.00 Takk for i dag Takk for i dag Takk for i dag Takk for i dag Takk for i dag

Vinterferie uke 8 - 2021

VELKOMMEN TIL GÅRDSRFERIE PÅ HJØRGUNN GÅRD


