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Nå som sommeren er over tar vi med oss mange gode og varme ferieminner inn i den
kalde årstiden. Feriedestinasjonene i år var Kristiansand Dyrepark, Villefranche og
Danmark. Sommeren var varm og god, med lange kvelder. Det var godt for både folk og
dyr. Båtliv hører også sommeren til. Det ble mange turer med mye bading og mange is,
noe alle setter pris på.
Vi har nettopp vært på vår årlige overnattings- og teatertur i Oslo, så Les Misérables på
Folketeateret og handlet inn på marked.
Sommerens prosjekt var i hovedsak å ta vare på åkeren, og det vi har dyrket der. Mye
luking, stell og vanning, alle har deltatt etter evne. Noen av dyrene var også i overkant
interesserte i hva vi hadde plantet, og vi måtte passe på at de hadde nok annet å gjøre
slik at nysgjerrigheten ikke tok overhånd.
Årets grønnsaker høstes nå inn, med stor entusiasme og glede og opplevelse av
mestring. I år har vi fått til mye forskjellig i åkeren:
gulrøtter, polka-beter, neper, jordskokker, fennikel, stangselleri, poteter, sukkererter,
bønner, squash, løk og purreløk, mais og blomster.
I frukthagen, drivhusene og urtehagen bugner det også av mye godt. Menyen på gården
vil fremover preges av smaken av høst, og det smaker også så mye bedre når vi vet at
dette har vi jobbet for.
Det yrende dyrelivet på gården vokser, og det har blitt klekket nye vaktelkyllinger og
andunger. Dette er en stor glede for alle, og fjørkrefamilien blir større.
Framover gjør vi nå klart til de kalde nettene. Dyr på beite hentes hjem. Alle grønnsaker,
urter, frukt, bær skal høstes og foredles. Når innhøstingen er i boks, blir det en stor
høstfest med mye godt på menyen.
I glovene rundt på gården skal det samles sammen stokker og stubber til høstens og
vinterens vedproduksjon.
På snekkerverkstedet skal det snekres, pusses og males fuglekasser, lekehus og treleker.
Et morsomt og kreativt prosjekt som starter nå og vil fortsette fram mot jul. Kanskje det
blir noen flotte julegaver fra verkstedet i år.

