
 
 
         

Familie dag på Østre Bolærne 

 
Vestfold sau og Geit sammen med fylkeslaget av Gammalnorsk spælsau arrangerer 

Familiedag på Østre Bolærne 20. august  

 

Vi samles ved benkene i bryggeområdet og holder base der gjennom dagen. 

Det er anledning til å overnatte for de som ønsker det, og returnere med båten søndag, men da 

på eget opplegg. 

 

Vestfold Sau og Geit betaler for billettene.  

Vi trenger påmelding ift reservasjon av plasser på båten kl. 10:30 samt innkjøp av mat. 

Påmelding til Tore Felin mob. 91105327 innen torsdag kveld kl. 21:00  

 

Videre ta med invitasjonen med antallet deltagere og levere på båten. 

Dere er også velkommen i egen båt. 

 

Program lørdag 

Kl. 10:30 Avgang Tønsberg  

Kl. 11:15 Ankomst Østre Bolærne  

Kl. 12:00 – 1430 litt ulike tema med løs prat 
- Orientering om hverdagen i Skjærgården, Årøyværingane Marianne og Morten 

beiting og kulturlandskapspleie, gleder og utfordringer 
- UKL og Statsforvalterens rolle  

- Nasjonalparken og beitingens betydning 

- Skjærgårdstjenesten og dere bidrag  

- Grillmat på spranget 

Kl. isj 14:30 – 15:45 Litt ulike aktiviteter 
- Spasertur 

- Kubbespill 

- Petanque 

- Bading 

Kl. 15:45 Avgang med Bolærnebåten tilbake til Tønsberg 

Ca. 16:30 Ankomst Tønsberg 

 

 

Det er anledning til å bruke tiden 12 – 14:30 på aktiviteter for de som ønsker det  

 

Dersom værmeldingen endrer seg og det ventes mye nedbør i perioden 11 – 16 på lørdag blir 

det arrangementet flyttet til Lørdal gård i Sundbyfoss hos Tone og Tore 

https://www.lordalgaard.no/ 

Beslutning om endring tas av Morten og Marianne. Kontakt Marianne på tlf 918 28 808 ved 

usikkerhet om gjennomføring 

 

Vel møtt  
 
 
 

https://www.lordalgaard.no/


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
…………………klipp her………………………………….klipp her…………………………… 
 

Ta med invitasjonen med antallet deltagere og levere på båten. 

 
Familiedag på Østre Bolærne i regi av Vestfold sau og Geit og fylkeslaget av Gammalnorsk 

spælsau 

 
Antall voksne   …………….  
 
Antall Barn  ………………. 
 
 

Faktureres Vestfold sau og geit v/Torstein Lie Skinmoveien 167, 3220 SANDEFJORD 


