Barnas vinterdag 16. februar
Kart

Hvor

Aktivitet

Beskrivelse

1

Jørstadlåven

Åpent fjøs kl. 14-16

Besøk dyra våre og se hvor de bor om vinteren! Åpent kl. 14-16.

2

Øygarden

Gardsliv i 1890-åra

Er du blitt kald? I Holøstua kan du varme deg ved peisen og
ta en prat med Øygardskjerringa.
Lær deg å spinne din egen ulltråd.

Spinning
3

Breisjøen

Skøyter
Natursti og pinnebrød
Kreativt verksted
Ponniridning
Pilking
Slakk line

Ta med egne skøyter eller du kan leie for kr 50 pr time inkl. hjelm.
Musikk og god stemning på Breisjøen 😊
DNT Lillehammer har natursti og serverer pinnebrød.
"Fargerike malerier med snøen som lerret" ved Lillehammer Kunstmuseum.
Dette er eneste aktivitet som koster ekstra. Runde langs vannet.
Lillehammer Jeger- og Fiskerforening lar deg teste fiskelykken.
Klarer du å komme deg over til den andre siden uten å havne i snøen?

4

Hytta VY

Brettspill

Varm deg, og prøv et brettspill i vår moderne hytte.

5

Skogskoia

Tømmerhoggerliv
Skogsti

Besøk tømmerhoggerne og lær om livet på tømmerhogst. Du får prøve
øks, sag og barkespade. Svartkjelen er på plass over bålet.
Lær mer om skogen som ressurs og arbeidsplass. 10 infoskilt langs stien.

6

Gapahuken

Tømmerhoggerliv

Se hvordan tømmerhoggerne kunne bo om vinteren.

7

Mjølkerampa

Hesteskyss kl. 12-15

Koselig runde øverst i Setergrenda. Føreforbehold.

8

Brua

Skiskyting

Prøv blinkskyting med lasergevær. Skiskyttere fra Vingrom viser deg
hvordan. Alle kan få prøve seg, med og uten ski.

9

Dansarvollen

Trugequiz
Skihopp
Skilek
Langrenn
Aking
Aketunnel
Graveområde
Akebowling
Servering kl. 12-15

Gratis utlån av truger for barn og voksne. Merket løype med oppgaver.
Kort (lett) og lang løype. Premie til alle som gjennomfører.
Fly som Robert Johansson i Maihaugbakken. Miniski og Onefoot til utlån.
Test skiferdighetene dine! Miniski og Onefoot til utlån.
Kort runde på tjernet for de minste. Startnummer til å ta med hjem.
Akebakke for de minste. Snowresere, akebrett og romperesere til utlån.
Kommer du deg gjennom aketunnellen?
Vi har bøtter og spader til utlån.
En meget spesiell idrett! Klarer du å få ned kjeglene?
Kiosken er åpen. Våre store bålpanner holder deg varm.

10 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.

11 Olsengården

Inneaktiviteter
Minihoppbakke
Snøballkasting

Besøk familien i vårt 1930-tallshus.
Test hoppbakken med minihoppere.
Test kastferdighetene dine. Får du ned kjeglene? Mulighet for premie.

12 Aaseth

Keramikkverksted
Bungee-walk
Spikring
Strømspiral
Nebbfotball
Lagski

Prøv å jobbe med leire med keramiker Idun Sira. Fra 8 år.
Hvor kan du trekke strikken? Prøv Olympiaparkens morsomme øvelse.
Hvem får spikeren i stubben raskest eller på færrest slag?
Klarer du å komme gjennom banen uten at det piper?
Fotball med sterkt begrenset syn. Klarer du å få ballen i mål?
Få med søsken, foreldre eller venner og få en utfordrende skitur…

13 Hovedbygget

Ludo
Tegneverksted
Utstillinger

Du har garantert ikke spilt større ludospill enn dette!
Blitt kald? Ta en pause med tegnesakene.
Besøk Norges Olympiske Museum (egen billett), "Langsomt ble landet
vårt eget" og "Hytta - fire vegger rundt en drøm".
Lunsj og middagsretter

Kafé

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.
Forbehold om endringer på grunn av været.
www.maihaugen.no/barnasvinterdag

www.facebook.com/maihaugen
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