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uke 27



Kløverhaugen 



 Hjertelig velkommen til en hel uke på Kløverhaugen som ligger ved
Gullfjellet

Her vil du kunne nyte skjønn natur med masser av ulike tilbud. 
 

Hver lunsjtid vil det bli fersk bakst av brød i bakerovnen med
nykjennet smør som deltakerene får være med å tilberede. Mat fra

naturen vil bli servert.
 

Hver dag kl  09:00 vil vi hente de unge på bussholdeplassen i Ytre
Arna sentrum, og det blir kjøring tilbake til holdeplassen kl 14:00

hver dag.  
 

På slutten av dagen er det mulighet for bading 



 
Maling ute i naturen

Kunstner Ingunn Ripe vil holde et
artig og flott kurs i å male eget bilde

fra naturen. Vi tar bilder av ulike
motiver fra naturen eller finner
annet man ønsker å male fra

naturen som blomster, kongler e.l.
Farger, pensler, ark og stafeli vil stå
klart og det er lurt at man ikke har

på pentøyet.  



Eivind Ripe Hansen vil lære bort
fluebinding. Alt av utstyr vil barna få

ved oppmøte. Han vil undervise i
kunsten å binde fluer til ulikt bruk.
Det vil bli mulighet å være med til

vannet å fiske etterpå. Fiskestenger
vil være tilgjengelig for alle

deltakere.Ta med redningsvest om
du har.  

Fluebinding & fiske 



 
Planting & sanking

Bente Knoph Grønn-Nielsen
vil lære bort masser av

spennende informasjon om
ulike planter og hva vi bruker

de til. Man får smake på
plantene å være med på å

plante. Dette er morro! 



 
Sanking av einebær til såpekoking  

Dermatolog vil vise frem kunsten å
lage såpe rett fra naturens

skattekammer. Spennende historier
om temaet vil bli presentert og alle
får lage sine egne såpeavkok og få

med seg hjem.  



 
Lefsebaking & kinne smør

Lefsebaking har i Norge
vært en god og lang

tradisjon. Emilie vil lære
bort denne fine

tradisjonen og Ingunn vil
lære bort å kinne smør.  



 
Ballspill, lek og friluftsliv

Stephen vil ta alle med på ulike
ballspill og leker. Fotballbanen
er rett i nærheten og en super

frilufts sti rett ved. Lek og
morro vil være

hovedingrediensene.



 
Ingunn vil vise frem hvordan

man farger garn i en jernkjele
med mose og lav fra naturen.
Bente vil vise frem toving av

sitteunderlag som hver og en
får lage og ha med hjem.  

Farging & toving



 
Lek & friluftsliv 

Gullfjellet byr på en fantastisk
natur og det blir lagt opp til ulike
tur og aktiviteter med Stephen og
Emilie denne dagen. Han har mye

artig å lære bort så her blir det
mye å glede seg til. 



 SANSETUR 

Maria er naprapat og vet hvor viktig
det er for hele kroppen å kunne leke
og sanse. Hun vil ta dere med på tur
hvor sansene står i fokus og du vil få

prøve mange ulike og spennende
muligheter for sansene. 



 
Fluebinding & fiske

Eivind Ripe Hansen vil lære bort
fluebinding. Alt av utstyr vil barna få

ved oppmøte. Han vil undervise i
kunsten å binde fluer til ulikt bruk.
Det vil bli mulighet å være med til

vannet å fiske etterpå. Fiskestenger
vil være tilgjengelig for alle
deltakere.Ta gjerne med

redningsvest om du har.  


