
                          ELGTRÅKKET 
 

Mandag 6.desember Tirsdag 7.desember Onsdag 8.desember Torsdag 9.desember Fredag 10.desember 

LAVVO 
ALVILDE 5 ÅR!! HURRA!! 

«Så tenner vi TO lys i 
kveld…» 

HA-MED-DAG!! 
Hiawata og Røde fjær: 
Kl.9 blir det julefortelling 
med Siri fra Hole 
bibliotek på kjøkkenet! 

SOLPLASSEN 
VARM-MAT I DAG 

ISTEDENFOR I MORGEN!! 
Vi har fått låne plassen av 
Rådyrstien, så vi leker og 
lager god mat i skogen. 

Husk skål og sånn       
 
 

LAVVO 
Storefot: JULEVANDRING I 
HOLE KIRKE – VI GÅR TIL 

KIRKEN KL.8.30!! 
 

Hiawata og Røde fjær: 
julehemmeligheter!!  

 
Nima møte kl.9-10 

LAVVO 
Storefot: «Drage i 
magen», mer fra nr.5. 
 
Og mer juleting for de 
som ikke er har laget 

ferdig       
 
Nima fri 

LAVVO 
Hvem blir det 10.bilde av 

i vennekalenderen? Og 

hva står det på «høre og 

gjøre»-konvolutten i dag, 

tro?? 

Også rydder vi oss ut av 
lavvo’n for i år! 

 

Uke 49 

Evaluering: Vi sa ha-det til Zhila og velkommen tilbake til Bjørgvin. 

Storefot er glad for å ha han tilbake       Bittesmå julehemmeligheter er i 

gang for to Hiawata, men det blir mer for alle! Kalender og desember er i 

gang for alvor! Vi håper på gode felles opplevelser med aktiviteter og litt 

tull og tøys i «høre og gjøre»-konvolutten. Møtedagen gikk fint, da måtte 

Elg-barn være ute sammen med Reve-barn og Reve-voksne ute, det gikk 

bra!  

Ellers har det vært kalde dager, og ute hele dagen krever nok ull, 

mellomlag gjerne også av ull, god lue, gode votter og vinterstøvler. Dere 

foreldre er gode til å ha nok tøy! Ta også en sjekk om det er tøy og 

gummistøvler som kan tas med hjem. Før julefri skal ALT tas med hjem.  

 

 

INFORMASJON: 

• NY HA-MED-DAG PÅ MANDAG!! 

• Vi bytter mat-dag denne uken, dessverre, på grunn av 

uforutsette ting! 

• På julevandring får storefot være med på å høre og dramatisere 

det kristne julebudskapet sammen med alle storefotene og 

diakon i Hole kirke, Torunn. Kantor Grethe spiller orgel. Vi tar 

beina fatt og må gå av gårde kl.8.30 presis. Pakk sekk med mat 

og drikkeflaske (tror vi må spise i kirken før vi går tilbake…?) 

 


