
Velkommen til

KUSLIPP 2016

BYGDØ KONGSGÅRD 
og TINE ønsker 
velkommen til en dag 
med åpent �øs, salg av 
økologisk mat, hopping i 
høyet, pinnebrødsteking 
og ponniridning.

PRIS
kr 70,- voksen
kr 30,- barn

TIDSPUNKT
Søndag 8. mai
kl 11 - 16

Aktivitetskalender for
BYGDØ KONGSGÅRD 2016

BYGDØ
KONGSGÅRD
Oslos største økologiske 
melkeprodusent med 
besøkstun, rideskole, 
økologisk matproduksjon 
og gartneri.

KUSLIPP
Tradisjonell festdag med 
salgsboder og musikk.
Søndag 8. mai 

UTSTILLING:
LIVREDDEREN
En hyllest til norsk spælsau.

BESØKSTUN med
OMVISNINGER
Vi tar imot skoler, 
barnehager og 
voksengrupper/senior.
mandag til torsdag,
kl 0930 - 1300
 

FAMILIEDAG
Salg av gårdens 
produkter, ponniridnig, 
salgsboder og musikk.
Søndag 25. sept

LØRDAGSÅPEN
GÅRD
Lørdagsåpent i stall/�øs 
med ponniridning.
30. jan - 11. jun og
13. aug - 26. nov
Kl 11 - 16

GARTNERIET
Et fremtidsrettet 
kunnskapssenter for 
urbant- og bynært 
landbruk der klima- og 
miljøhensyn står sterkt.
Åpner i 2016

VI TILBYR :
Seminar og kurs

Utleielokaler

Rideskole

Ponniridning

Turrridning

Kjøkkenhager

Bier & Honning

Kjøtt, ost og skinn

Komposter

Beitedyr

Folkeparken

For mer info:  www.bygdokongsgard.no
       Følg oss på Facebook      

Vitenskapsuka på
BYGDØ KONGSGÅRD

Har du lyst til å lære noe nytt og nyttig, få deg nye 
venner og ha det gøy på landet i byen - da er 
Vitenskapsuka på Bygdø Kongsgård noe for deg. 
I samarbeid med VitalAnalyse, ByBi, Debio Info og 
TINE arrangerer Bygdø Kongsgård Vitenskapsuka 
for barn i alderen 10 til 12 år med forskerblikk på 
jord, planter, melk og honning.

Det skal forskes i jordens 
kompliserte usynlige liv 
med mikroskop og 
stereolupe. En dag skal 
vi på hjemmebesøk i en 
bikube hvor vi ser på 
bienes forvandling av 
blomstens ressurser og 
du får forståelsen av 
bienes verden og virke.

På Gartneriet skal vi komponere en kompost av 
materiale vi finner på området. Vi skal også høste i 
kjøkkenhagen og lage noe godt å spise. Vi snakker 
litt om fotosyntesen – kilden til alt liv.

Vi blir kjent med melken fra den kommer fra kua 
og til den blir maten vi drikker og spiser. Melken 
har et eget univers av egenskaper og bakterier 
som gjør den søt, tykk, tynn, hard og til og med 
sur - på en god måte. Hvordan kan grønt gress gi 
hvit melk, og på hvilken måte kan magen vår bli 
glad av både sur og søt melk? 
Dette skal vi smake mer på!

TIDSPUNKT
27. juni - 1. juli
eller
15. - 19. august
kl 09 - 16

DELTAGER-
AVGIFT
3.000,-
pr deltager

I samarbeid med :

VitalAnalyse

PÅMELDING
Innen 1. juni
maks 10 
deltagere

Påmelding uke 26:  www.deltager.no/vitenskapsuka_27062016 
Påmelding uke 33:  www.deltager.no/vitenskapsuka_19082016 



Lærerike og morsomme
aktiviteter for hele familien

PROGRAM

Gårdstun

Besøkstun

BYGDØ KONGSGÅRD

Oscarshallveien

ORGANISASJONER
La Humla Suse
Biologisk-Dynamisk forening
Oikos
4H
Vital Analyse
Bygdøy Lions

Kl 11.00, 12.15
13,15 og 15.00
Langhus Blæselag

Kl 12.00 - 16.00
Ponniridning for 
barn, kr. 30,-

Kl 12.30 
Kuslipp

Kl. 13.30 
Åpning av 
Utstillingen: 
“Livredderen”
Et dokumentarisk 
portrett av den norske 
spælsauen åpnes denne 
dagen av Landbruks og 
matminister 
Jon Georg Dale.

PRODUSENTER
Linnea Finnskogen AS, Blomster-
hagen, Fars, Alm Gard, Hemsedal 
Flattbrødbakeri, Økologisk 
Spesialkorn, Bygdø Kongsgård, 
TINE, Charlottes Iskrem, Det 
Gamle Røgeri, Beito ysteri, 
Bærum bygdekvinnelag, 
Stangeland Urteprodukter, 
Gruten og Thorbjørnrud Ysteri.

STORT UTSALG AV 
SMÅPLANTER!
Grønnsaker, urter 
og blomster. Veksthus 
og friland. Ø-godkjent 
jord og frø.
Selges på besøkstunet.

PRODUSENTER 
Anne Karins Snadder, Bakken 
Øvre, Finnskoghonning, Ask Gård,
Heidal Landbruksprodukter/hotel,  
Godt og hjemmelaget, Isrosa, 
Mineralekspressen, Sand Gard, 
GreenBean, Unni-Berit Helle og 
Dyre Gård – Eplegården i Rygge. 
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Røde Kors
KUSLIPP 2016


