Kære medlem
Julen nærmer sig og hermed en opdatering fra Børnebondegården.
Vi holder åbent i denne weekend, 8-9 december – begge dage 10-15. Vi tænder bål og her får man
mulighed for at lave juleæbler og få varmet fingrene. Samtidigt har vi indkøbt et parti juletræer som sælges.

Nogen elsker den, andre hader den – sneen. Men uanset hvordan man har det med sneen, er den kommet
til Danmark og Børnebondegården. Dyrene klarer det fint med lidt ekstra halm og foder. Det ser ud til at de
nyder det frem for den lidt regnfulde november mdr. vi havde.

Hanen galer og grisene bliver efterhånden store. Vi venter med at tilføje flere dyr indtil vi er på den anden
side af vinteren. Det samme gælder beplantning. Vi har haft et super godt efterår med mange besøgende,
næsten 2000 har besøgt Børnebondegården siden d. 1 sep. Vi får i hverdagene besøg af dagplejere,
børneinstitutioner og skoler. Klasser med børn med særlige behov har også besøgt os f.eks klasser med
tosprogede børn. Herudover har vi haft besøg en gruppe fra Danske Døves Landsforbund, med deltagere
helt fra København. Samt et besøg af en gruppe ældre blinde pensionister fra Vejle.

Vi har modtaget byggetilladelser til kontor og velfærdsfaciliteter, dette opbegyndes efter nytår. Vi har også
modtaget byggetilladelse til Halmladen. Halmladen der skal gøre det mere sikkert for besøgende at færdes
på gården. Sagen er dog sendt i Natur og Miljøklagenævnet af som følge af klager fra naboer, vi afventer
afgørelsen.
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Vi er 260 medlemmer og man vil som medlem modtage opkrævning for 2013 inden
generalforsamlingen, d. 29 februar 2013. Prisen for 2013 blev fastsat på
generalforsamlingen i februar og bliver 150 kr per husstand/medlemskab. Dette
giver fri adgang til Børnebondegården indenfor åbningstiderne i hele 2013. Vi har
mange som følger os på Facebook og endnu flere besøgende på vores hjemmeside.
På hjemmesiden er det nu muligt for institutioner mm at forespørge på tider og
samtidigt har vi lavet evalueringsskema til vores besøgene. Vi glæder os til at se
mange medlemmer i weekenden.
I ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår
Med venlig hilsen

Luna er klar til at tage mod
gæster i weekenden
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