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tips oss!
959 00 750 
ta KontaKt! 
Vi trenger dine innspill 
og tips. Ta kontakt med 
oss på telefon eller 
e-post: redaksjonen@
jarsbergavis.no 
Hovednummer til avisen: 
33 09 90 00.

Erik Lukashaugens nye 
album Vi eier skogene, basert 
på dikt av Hans Børli, blir 
mottatt med seksere og 
femmere fra anmeldere i 
pressen. Aftenposten og 
Dagsavisen er blant dem som 
har rost musikken.

Den 13. september spiller 
Lukashaugen og bandet i 
KulturYkirken i Holmestrand.

Kommer hit: 

Får gode 
kritikker

16 barn pakket sek-
ken og ble med på 
tidenes første Fri-
luftsskole i Vestfold – 
det angret de ikke på. 
Ulrikke G. NarveseN
ulrikke@jarlsbergavis.no
95032473

holmestranD: Holmestrand 
og Omegn turistforening og 
DNT Horten arrangerer 
friluftsskole for første gang 
– men etter utsagnene fra 
barna blir det nok neppe den 
siste. 

– Det er kjempegøy, helt su-
perdupert, faktisk. Hvis det blir 
arrangert igjen neste år skal jeg 
bli med, det er i hvert fall helt 
sikkert, sier Anette som er en av 

deltakerne.

Flo fjære
Friluftsskolen går over fire da-
ger – fra 25. til 28. juni – starter 
og slutter på Knudsrødhytta 
ved Borrevannet og barna har 
tilbrakt to av dagene ved Mul-
vika og på Brannåsen i Holme-
strand. Målet er å stifte be-
kjentskaper og lære alt man 
trenger for å bli friluftsentusi-
aster allerede i ung alder. Bål-
brenning, matlaging og livet i 
fjæra står på planen under be-
søket ved Mulvika. Krabbene er 
i bøtta og østers ligger i en an-
nen bøtte. 

– Vi skal nok tilberede og spi-
se østersen, forteller Guro Vil-
dalen som er en av de fem er-
farne turlederne. 

– Men krabbene skal få gå fri, 

legger hun til. 

ga barna leksjon
Fra barn som leker og er i full 
aktivitet går det plutselig over 
til å bli så stille at man legger 
merke til fuglekvitter og havet 
som stille skyller mot land. De 
16 deltakerne samler seg nem-
lig i en ring for å lytte til turle-
der Mats Kneppen fortelle om 
hva man må tenke på før man 
fyrer opp bål, spesielt når det er 
høy brannfare. Han spør barna 
om de har noen ideer. 

– Vi må lage det i vannkanten, 
på steinene så det ikke tar fyr i 
skogen, sier et av barna. 

– Ja, for da kan vi slukke det 
fort hvis det brenner for mye, 
sier en annen. 

– Det er mange gode tanker 
her, sier Kneppen før han in-

struerer barna om å gå for finne 
tørre kvister og brennbart ma-
teriale.  

lærerikt
At barna lærte mye nyttig gjen-
nom Friluftsskolen kan Thea, 
en annen av deltakerne, be-
krefte. 

– I dag lærte jeg at det er lurt å 
tenne bål ved vannet og om 
hvorfor det er lurt, forteller hun 
stolt.

– Også har jeg fått mange nye 
venner, det har vært kjempe-
gøy og nå gleder jeg meg til å 
avslutte Friluftsskolen med å 
sove i lavvo, avslutter Thea. 

Se flere bilder på 
jarlSbergaviS.no

Historiens første friluftsskole:  

– Helt superdupert 

goDe VeileDere: F.v. Guro Vildalen, Milla Taranrød Grytnes, Ole 
Fredrik Bringaker (deltaker) og Maren Fleischer lærer barna om flo og 
fjære og alt livet man kan finne i havet.

Østers: Guro Vildalen og Thea viser stolt fram all østersen som de 
og de andre barna har funnet i havet ved Mulvika. – Vi skal nok dampe 
de på bålet og spise de, sier Guro.

henDa i VÆret For FriluFtssKolen: Bakerst F.v.: Betzy-Marie, Anette, Alexander, Christoffer og Marius koste seg denne uka.  
 alle Foto; ulriKKe g. narVesen


