
Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

kl. 09.00
Vennskap                                         
samling i grillhytta

Vennskap                                                   
samling i grillhytta

Vennskap                                                    
samling i grillhytta

Vennskap                                         
samling i grillhytta

Vennskap                                         
samling i grillhytta

kl. 09.45
Gårdsarbeidere                                    
Vi steller, mater og koser med 
dyrene i fjøset. 

Gårdsarbeidere                                   
Vi steller, mater og koser med 
dyrene i fjøset. 

Gårdsarbeidere                                                  
Vi steller, mater og koser med dyrene i 
fjøset. 

Gårdsarbeidere                                   
Vi steller, mater og koser med 
dyrene i fjøset. 

Gårdsarbeidere                                   
Vi steller, mater og koser med 
dyrene i fjøset. 

kl. 11.00

Lunsj                                                                  
Vi henter ved og tenner bål i 
grillhytta. Der koser vi oss med 
pitabrød fylt med ost og skinke. 

Lunsj                                                                  
Tomatsuppe med egg og makaroni

Lunsj                                                                     
Vi henter ved og tenner bål i grillhytta - så 
spikker vi pinner og griller pølser.

Lunsj                                                      
Vi plukker egg hos hønene og lager 
en god lunsj med eggeomelett                                                 

Lunsj                                                      
Vi henter ved og tenner bål i 
grillhytta, der koser vi oss med 
hamburgere i brød.

kl. 12.00
stell og aktivitet med hest                                                    
Lek og morro med gårdsleker.  

stell og aktivitet med hest                                                    
Lek og morro med gårdsleker.       
Vi lager fuglematere

stell og aktivitet med hest                                                    
Lek og morro med gårdsleker.

stell og aktivitet med hest                                                    
Lek og morro med gårdsleker.         
Vi lærer og lage ulike ting av skinn 
og lær

stell og aktivitet med hest                                                    
Lek og morro med gårdsleker.

kl. 14.00
Samling på tunet                                
Vi koser oss med høstens frukt

Samling på tunet                                
Vi koser oss med høstens frukt

Samling på tunet                                            
Vi koser oss med høstens frukt

Samling på tunet                                
Vi koser oss med høstens frukt

Samling på tunet                                
Vi koser oss med høstens frukt

kl. 14.30
Gårdsarbeidere                                    
vi fórer og koser med dyrene i fjøs 
og stall.

Gårdsarbeidere                                    
vi fórer og koser med dyrene i fjøs 
og stall.

Gårdsarbeidere                                                
vi fórer og koser med dyrene i fjøs og stall.

Gårdsarbeidere                                    
vi fórer og koser med dyrene i fjøs 
og stall.

Gårdsarbeidere                                    
vi fórer og koser med dyrene i fjøs 
og stall.

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

HØSTFERIE PÅ HJØRGUNN
uke 40


