
12:00 Gårdsmarkedet  åpner

Salg av  produkter basert på gårdens egne råvarer; saft, syltetøy, gelé, honning, kaker, surdeigsbrød, salver, oljer o.a., i tillegg til nyhøstede

grønnsaker og poteter. Også salg av Fair-Trade-produkter. Som i tidligere år vil Nanette Boehm selge sine produkter på gårdsmarkedet.

12:15 Åpning og presentasjon av årets utstilling med skulptør Saskia de Rooy

Saskia de Rooy er profesjonell skulptør og har verksted i Amsterdam. I over 20 år har hun høstet stor anerkjennelse for arbeidene sine blant
kunstelskere og kunstsamlere verden rundt. Saskia var praktikant på Frilund på 1980-tallet, og hun forteller at det var møtet med leirjorda på 
Bjørkelangen som inspirerte til hennes kunstneriske uttrykksform med leire som materiale. Hun har tidligere hatt salgsutstilling på Aur 
prestegård og samarbeidet med Den Kulturelle Skolesekken i Aurskog-Høland kommune. Det blir en flott og engasjerende utstilling på Frilund!       

15:00 Salatens kulturhistorie og andre salathistorier

Kerstin Pålsson, salateksperten på Frilund, tråkker ikke i salaten, men forteller fra salatens forunderlige historie! 

Aktiviteter for barn og ungdom gjennom hele dagen:

*     Høyhopping og trillebårløype for de minste

*     Forvandlingsmagi

*     Økosti med utfordringer og hygge for hele familien – med premie!

Andre aktiviteter gjennom hele dagen:

*  Utstilling med kunstneren Saskia de Rooy

*  Se livet i jord og kompost gjennom mikroskop. I én håndfull jord er det flere mikroorganismer enn det er mennesker på jordkloden!

Bli med på et dypdykk inn i den fantastiske verdenen til mikroorganismene. Egen stand med mikroskop.

*  Informasjonsstand om Frilund andelslandbruk og abonnement på grønnsak-kasser.  

*  Gårdskafeen er selvsagt Gullmerke-godkjent! I kafeen selges sveler med tilbehør, varm suppe og våre sagnomsuste grillpølser – alt med basis i

gårdens egne økologiske råvarer. Kaffe, te, kaker og forfriskninger hører også med. Her er det muligheter både for en god samtale og god mat!

*  Alle besøkende er hjertelig velkommen til å se seg rundt på egen hånd, f.eks. i grønnsak- og urtehagen, og også til å gjøre nærmere

bekjentskap med både kuer, kalver og høner, og ikke minst: en poesivandring! 

Arrangementet forholder seg til Helsedirektoratets til enhver tid gjeldende regler og anbefalinger. 

Den tradisjonelle låvekonserten blir ikke gjennomført i år fordi det i planleggingsfasen har vært mye uforutsigbarhet pga. koronapandemien.

Velkommen til en opplevelsesrik dag og til en riktig god handel!

Annika, Vidar, Kerstin, Andrea, Ingunn og Frilunds venner

Frilund gård, 1940 Bjørkelangen 

ÅPEN ØKOLOGISK GÅRD
Lørdag 29.august 2020

fra klokken 12:00 til 18:00 – gratis adgang

GÅRDSMARKED, AKTIVITETER FOR BARN, FOREDRAG OG UTSTILLING

Utstilling med skulpturer
av Saskia de Rooy

Andelslandbruk
og grønnsak-kasser

Gårdsmarked Hils på kuene

Mikroskopi,
jord og kompost

Gårdskafé med varmmat, 
sveler, kaker, kaffe og te


