Emine (4) og Mikkel (4) satte ut grøt til
nissen

GRØT TIL NISSEN: Emine Øksnes (4) og Mikkel Haugen Presterud (4) satte ut grøt til fjøsnissen på
Lesteberg gård.

Tekst og bilder: Amund Lågbu

Barna fra Vestby Naturbarnehage avdeling Lesteberg fikk tirsdag et
innblikk i hvordan livet var på bondegården for over 100 år siden.
4-åringene Emine Øksnes og Mikkel Haugen Presterud går med en liten
grøtbolle i hendene. Den skal de plassere ut til fjøsnissen i låven på
Lesteberg gård.
Etter at grøten har sveipet forbi linsen til Vestby Avis utsendte finner barna
en egnet plass mellom halmballene innerst i låven.
– Det blir gøy å se om nissen spiser opp grøten, sier Mikkel etter å ha utført
jobben.

Som i gamle dager
I låven har Vestby Naturbarnehages Bjørg Tveit Strøm nettopp skiftet
antrekk. Hun har på seg skaut og forkle og en gammeldags kjole. For
barnehagebarna kommer i puljer og Tveit Strøm forteller dem om hvordan
livet var på en bondegård for over 100 år siden, og hvordan folk i gamle
dager forberedte seg til jul.
– Dette er noe vi gjør hvert år. I fjor lærte barna om hvordan kjøtt og fisk
saltes. I år viser jeg dem en gammel spinnerokk. De får lære om hvordan
man spinner garn, og så avslutter vi med å sette ut grøt til nissen, opplyser
hun.

GØY: Barnehagebarna syntes det var gøy å sitte på med hest og vogn tirsdag.

Før besøket i låven fikk barnehagebarna også sitte på med hest og kjerre
på jordet utenfor bondegården.
– Det var sånn det var på bondegårder i gamle dager, fremkomstmiddelet
var hest og vogn. Så da passer det at de får seg en tur også, tilføyer Tveit
Strøm.

Gøy med gamle dager
Barnehagebarna legger ikke skjul på at de setter pris på arrangementet.
– Det var gøy, sier 4-åringene Emine og Mikkel i kor.
Vi utfordrer dem så med et par spørsmål fra Tveit Strøms fortellerstund.
– Husker dere hva de lagde julepynt av i gamle dager?

FORTELLERSTUND: Bjørg Tveit Strøm var utkledd som spinnekone og fortalte barna om hvordan det
var på bondegårder i gamle dager.

– Ja, halm, svarer Mikkel.
– Hvordan lagde man garn i gamle dager?
– Man brukte rokk for å få tråd, svarer Emine.
Så tar barna turen opp fra låven og inn på barnehagen for å spise grøt.

FULGTE MED: Barna fra Vestby Naturbarnehage avdeling Lesteberg fulgte med da Tveit Strøm
fortalte.

