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Trollkjerringa (Eva Reistad) snakker med barn fra Hoffgrenda barnehage: Emilie Sigurtorson (bak fra venstre), Emil Pham, Christina Brodschøl og Pernille Foss. Foran:
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Jakob Grytten og Ella Bauman.

Trollfest i friluft
De siste dagene har
det krydd av trollunger ved Trollvann. Der
har nemlig Furuholmen Friluft hatt trollfester for over 200
barn.

SOL KRISTIANSEN
Skiforeningen har i mange år
arrangert friluftsskole for barn
i barnehager og SFO. Men i år
ble skolen lagt ned – av økonomiske årsaker. Det var for galt,
mente Kirsten Furuholmen –
mangeårig ski- og friluftsinstruktør i Skiforeningen. Så
hun startet sin egen skole over
samme lest. Og fikk med seg
seks instruktører – også de
med lang erfaring fra Skiforeningen.

Kristin Furuholmen er leder av
Furuholmen Friluft.
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– Dette har vært et altfor bra
tilbud til at det bare kunne legges ned. Det er utrolig fint her
ved Trollvann. Barna har fått
lære å bli glad i naturen, og vi

har hatt det gøy – både barn og
voksne. Jeg avklarte med Skiforeningen før jeg satte i gang,
og tok kontakt med de skolene
og barnehagene som har vært
her tidligere. Skolen går over
fire uker, og hver gruppe er her
en gang i uken, forteller Furuholmen.
Den formiddagen Aften er på
besøk, er det barn fra barnehager i sentrum og på Skøyen
og Grünerløkka som har skogen som klasserom. De står i
en stor ring. I dag er det trollfest, og barna stiller med egne
trollstaver – spikket på tidligere turer.

Trollkjerring
Plutselig høres lyden av en lokkende lur. Hvor kommer den
fra? Jo, se der borte – på en
haug ved stien på den andre siden av vannet. Er det. .? Ja, det
må være en trollkjerring. Un-

gene løper av gårde.
– Nei, det er ikke noe troll;
det er Eva, sier noen.
De er sikre på at det er Eva
Reistad som skjuler seg under
det svarte skjørtet som er drapert rundt hodet. Andre er litt
skeptiske. Damen ser litt nifs
ut.
Men det er Eva som spiller på
luren. Senere trår hun til med
lystige toner fra en torader.
Hun fører an innover i skogen – mot en plass med egen
grill. Pølser og tilbehør finnes
frem.
Etter matpausen forteller instruktør Ingrid Hogstad Johnsen om trollet som var så lei
seg og gråt så mye at det ble et
helt vann av det – Trollvann.
– Og dere har vært borte i
berget der og sett den store
sprekken? spør hun.
– JA, kommer det fra rundt
50 nikkende hoder.

– Men vet dere hvordan
sprekken i berget ble til? Ikke
det? Da skal jeg fortelle dere
om det.

Skattejakt
Noen av barna underholder
også med sang før de går ut på
nye aktiviteter – natursti, skattejakt og lek i det Furuholmen
kaller «taueldoradoet». Der er
det både tautrekking, taubane,
«edderkoppnett» og klatring.
Det nærmer seg slutten av
dagen – de samler seg igjen i
en ring – og roper sitt eget
trollvannsrop.
Om dette har vært gøy? Så
klart. Men det er ikke like lett å
fortelle hva som har vært morsomst.
– Men jeg vet hva som var det
kjedeligste. Det var da vi spiste, for da fikk vi ikke gjort noe,
kommer det fra Jørgen på 5 ½
sol.kristiansen@aftenposten.no
år.

Oslo Bokfestival 11.-13. juni
Tusenvis av bøker til utrolige priser i Universitetsgata
Besøk vårt store boktelt, fylt til randen med barnebøker, gavebøker, romaner og
filmer. Førstemann til mølla! Priser fra kr

20,- 40,- 60,- 80,-

så her kan du gjøre mange kupp.
Teltet er åpent torsdag 10-20, fredag 10-20 og lørdag 10-17

