Barnas vinterdag 17. februar
Kart

Hvor

Aktivitet

Beskrivelse

1

Skolestua

Aking

Klar for en utfordring? Her går det unna fra startrampen nesten
oppe ved Breisjøen. Merket rute via Øygarden og Stykkebakken for å
komme til toppen. Kjelker til utlån. Føreforbehold!

2

Øygarden

Gardsliv i 1890-åra
Eventyrstund

Er du blitt kald? I Holøstua kan du varme deg ved peisen og
ta en prat med Øygardskjerringa.
Samling ved peisen kl. 13.00, 14.00 og 15.00. Varighet ca 15 min.

3

Breisjøen

Hundekjøring
Nebbfotball
Slakk line

Morsom runde for alle barn som kan sitte på alene. Pause ca. kl. 14.00
Fotball med sterkt begrenset syn. Klarer du å få ballen i mål?
Klarer du å komme deg over til den andre siden uten å havne i snøen?

4

Nuggla

Pilking

Prøv fiskelykken. Lillehammer Jeger- og Fiskerforening hjelper deg.

5

Hytta VY

Brettspill

Varm deg og prøv et brettspill i vår moderne hytte.

6

Myklebu

Hytteliv

Kikk inn i den koselige hytta som er en del av hyttegrenda på Maihaugen.

7

Skogskoia

Tømmerhoggerliv

Besøk tømmerhoggerne og lær om livet på tømmerhogst. Du får prøve
øks, sag og barkespade. Svartkjelen er på plass over bålet.

8

Gapahuken
kl. 13.00-15.00

Tømmerhoggerliv

Gå naturstien gjennom den vakre skogen og se hvordan tømmerhoggerne
kunne bo. Varm drikke til barna. Bemannet kl. 13-15, men åpent hele dagen.

9

Mjølkerampa

Kanefart/Hesteskyss

Koselig runde øverst i Setergrenda. Pause ca. kl. 14.00-14.30.

Trugequiz

Langrenn
Skihopp
Skilek
Aking
Aketunnel
Graveområde
Servering

Gratis utlån av truger for barn og voksne. Merket løype med oppgaver.
Kort (lett) og lang løype. Premie til alle som gjennomfører.
Prøv blinkskyting med lasergevær. Skiskyttere fra Vingrom viser deg
hvordan. Alle kan få prøve seg, med og uten ski.
Kort løype for de minste. Startnummer til å ta med hjem. Ingen tidtaking
Fly som Robert Johansson i Maihaugbakken
Test skiferdighetene dine! Miniski til utlån.
Akebakke for de minste. Akebrett til utlån.
Kommer du deg gjennom aketunnellen?
Vi har bøtter og spader til utlån.
Kiosken er åpen. Våre store bålpanner holder deg varm.

11 Telefonkiosken

Rumpereser

Konkurranse kl. 14.00. Ulike årsklasser. Fine premier!

12 Norges
Postmuseum

Kortverksted Lag ditt eget kort!

Skriv en personlig hilsen og lag ditt eget motiv på loftet i 3. etg.
Besøk også utstillingen i Postgården.

13 Olsengården

Inneaktiviteter
Flaskebane og hopp
Snøballkasting

Besøk familien i vårt 1930-talls hus.
Test flaskebane og hoppbakke laget av barna i Askeladden barnehage.
I bakgården kan du teste kastferdighetene. Premie.

14 Aaseth

Keramikkverksted
Bungee-walk
Akebowling
Spikring
Strømspiral
Lagski

Prøv å jobbe med leire med keramiker Idun Sira. Fra 8 år.
Hafjell Event presenterer Bungee-walk!
Hvor langt klarer du å tøye strikken før du blir dratt tilbake til start?
En meget spesiell idrett! Klarer du å få ned kjeglene?
Hvem får spikeren i stubben raskest eller på færrest slag?
Klarer du å komme gjennom banen uten at det piper?
Få med søsken, foreldre eller venner og få en utfordrende skitur…

15 Kirkestuen

Ponniridning
Flåte

Dette er eneste aktivitet som koster ekstra - kr 30,-.
Her må barna samarbeide for å dra flåten over "havet".

16 Hovedbygget

Ludo
Tegneverksted
Utstillinger

Du har garantert ikke spilt større ludospill enn dette!
Blitt kald? Ta en pause med tegnesakene.

10 Dansarvollen

Skiskyting

Kafé

Besøk nye Norges Olympiske Museum (egen billett), Langsomt ble landet vårt
eget, Folkekunst og billedvevutstillingen "Inger Holbø: Maihaugen-Byen-Dalen"
Lunsj og middagsretter

Besøk gjerne våre vinteråpne hus rundt i anlegget. Skilt utenfor.
Mulig å grille egne pølser på bålet ved Breisjøen.
Er det kram snø oppfordrer vi til å lage så mange snømenn og engler i
snøen som mulig. Snølyktbygging på Torget i Byavdelingen.
www.maihaugen.no/barnasvinterdag

www.facebook.com/maihaugen
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