
12:00 Gårdsmarkedet  åpner

Salg av produkter basert på gårdens egne råvarer; saft, syltetøy, gelé, honning, kaker, surdeigsbrød, gjærbakst, salver, oljer o.a., i tillegg til 
nyhøstede grønnsaker og poteter. Salg av Fair-Trade-produkter. Som tidligere vil også Nanette Boehm selge sine produkter her.

Aktiviteter for barn og ungdom gjennom hele dagen (gratis)

*     Høyhopping for de minste   *    Klinkekulebane     *     Forvandlingsmagi     *     Økosti med ku-quiz for hele familien – med premie!

15:00 Tomatens kulturhistorie og andre tomathistorier

«Tomatprat» ved Kerstin Pålsson, tomateksperten på Frilund gård.    

12:00 – 19:00  Salgsutstilling med malerier av May Brit Nordstrøm 

May Brit Nordstrøm (1949) var praktikant på Frilund gård i 1972/74. Hun er lektor innen maleri, grafikk og tegning. Hennes kunstneriske 
uttrykk er klassisk figurativt innen oljemaleri, og symbolsk og intuitivt innen akryl. Nordstrøm har hatt flere separatutstillinger og har også 
vært med på fellesutstillinger siden 2000.

Andre aktiviteter gjennom hele dagen;               

* Kaféen er åpen fra 12:00 til 01:00. På menyen: vafler med tilbehør og varmmat – alt laget med basis i gårdens egne økologiske råvarer.

Kaffe, te, kaker, og forfriskninger. Serveringen er Gullmerke-godkjent! Her er det mulighet for både den gode samtale og deilig mat!

* Informasjonsstand om Frilund Andelslandbruk og Reko-ringer

* Alle besøkende er hjertelig velkommen til å se seg om på egen hånd, f.eks. i grønnsakhagen og urtehagen, til å hilse på kuer, 
kalver, høner og ender, og ikke minst – til å ta en poesivandring.

20:00   LÅVEJAZZ: Fra huldrelokk til myke jazztoner  

med Lene Anett Killingmo (sopransaksofon), Hans Ulviken (kontrabass) og Torgeir Fausken Arnesen (marimba og slagverk)

Den Aurskog-Høland-baserte trioen vil urfremføre  folkemusikalske jazzgodbiter de har utviklet med bakgrunn i lokalt innsamlet 
tradisjonsmusikk. Rammene for konserten kunne ikke vært bedre; med scene på låvegulvet og kyrne i etasjen under! 

I kaféen/baren serves det økologisk mat og drikke hele kvelden. Kaféen har skjenkerett. 

Billetter til «Låvejazz» à kr 200.- reserves via e-post gabival@frisurf.no ,og betales til kontonummer 1280.28.84387

eller med Vipps til Frilunds Venner 567869. Salg av billetter ved inngangen dersom det fortsatt er ledige plasser.

Vi ønsker velkommen til en opplevelsesrik dag, en riktig god handel og en flott låvekonsert!

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

Frilund gård, 1940 Bjørkelangen 
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