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TRIVELIG LAG: Snakk om å kose seg. Fra venstre Hjørdis Målen,
Karin Bjerknes, Mona Kaupang med lille Kristi på fanget, Johannes Bjerknes og Vidar Henden.

APRIL: Eva Røe hadde med dyr. Her med geita April.

Åpen gård er topp
PÅ GELEDD: Indiske løpeender.

Det ble et flott arrangement da Ragnhild Liabø
Fjeldstad åpnet Negarden
lørdag. Her var dyr, konkurranser, historiefortelling og servering i
kombinasjon. Dagen var
grå, men opplevelsene var
lyse og gode.

Gården Negard ligger fint til i
lia oppe i Liabø. Byggene ruver
i terrenget, og utsikten fra gården til Skålvikfjorden og fjella i
bakgrunnen er fomidabel. Her
overtok Ragnhild Liabø Fjeldstad og familien i 2000. Hun
viderefører driften i femte generasjon. Gården driver med
melkeproduksjon og har 60 –
70 storfe.
Kuriumet er egentlig en låve,
for det er en del av driftsbygningen. Men det er så mye mer.

Her er kjøkken, stue med sittegrupper, bilder på veggen, musikkinstrument, kister og skap.
Fra Kuriumet kan du se gjennom vinduer rett ned i kufjøset.
– Jeg kaller det Kurium for
kua er sentral, og å være i det
rommet gir en kurativ effekt, sa
Ragnhild Liabø Fjeldstad.
Første naturlige stoppested var
Kuriumet da store og små fant
veien til gården. Her kunne de
velge mellom aktiviteter eller

Augusttilbud
på ferdigmonterte robotklippere

Stedets forhandler av

ROBOTKLIPPERE
ÅPEN GÅRD: Gården Negard fra veien.

Vi kommer gjerne på befaring og tar på
oss montering.
www.eikseneret.com

Vi er der når du trenger oss
Industriveien, 6652 Surna
Tlf 71 65 77 00
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PÅ HESTERYGGEN: Her rir 6-årige Iver Vullum-Bruer. Synne Bævre
passer på.

POTETSKRELLING MED LIV OG LYST: Fra venstre Selma Nessæther,
Synne Bævre, Ingeborg Dønheim og Anniken Sæther. Meddommer Ingebrigt Henden bak.

SVELE: Vertinna, Ragnhild Liabø Fjeldstad steker svele og kunde er Bjørnar Berthelsen.

pp!

VANT: Bygdekvinnelaget delte ut premie for vel utført potetskrellekonkurranse. Fra venstre Jorunn Otnes Sæther, Guri Reiten,
Bjørg Reiten, Anne Botten Stokke (vinner) og Najah Soud (vinner
av sin gruppe).
bare sette seg ned og spise om
de heller ønsket det. Her ble
det servert varm suppe, svele,
boller og dessert. Desserten
var sammensatt av frukter fra
gården, pærer, plommer, jordbær, solbær og mere til. Her
var det bare å forsyne seg og
fylle på med vaniljesaus. Og
folk satte seg ned, spiste, pratet
og koste seg.
Potetskrellekonkurranse ble arrangert av Halsa Bygdekvinnelag.
Tre partier deltok. Her var det
om å gjøre å skrelle flest poteter innen tre minutter. Innsatsen var upåklagelig. Deltakerne
skrellet og skrellet.
Etterpå ble de skrellete potene veid opp. Her viste det seg
at Anne Botten Stokke ble suveren vinner. Hun skrellet 1,4
kilo. Med det går hun videre til
fylkeskonkurranse. Senere blir
det Norgesmesterskap i Vikingskipet på Hamar. Kanskje hun
når helt dit?
For barna var det tilbud om ridning på shetlandsponni. Synne
Bævre leide ponnien som virkelig var tålmodig og gikk run-

de etter runde med forskjellige
ryttere. En av rytterne var Iver
Vullum-Bruer. Han var seks år
og hadde akkurat begynt i første klasse på Utleira skole i
Trondheim. Mor fortalte at de
hadde hytte i Halsa.
– Jeg rir for andre gang, kunne han fortelle, og på skolen liker jeg friminuttene best.
Eva Røe hadde med dyr, både geiter, kaniner og to sorter ender,
indiske løpeender og mignonender. Spesielt tre indiske løpeender gjorde inntrykk. De
gikk etter hverandre hele tiden.
– Jeg driver en liten gård,
mest som hobby, sa Eva Røe
som eide dyrene. Disse endene
er noe for seg selv. De går alltid
etter hverandre. Når de skal
inn i buret om kveldene, så sier
jeg at nå er det kveld, og da går
de rett inn.
Kuquizen foregikk i Kuriumet. De 12 oppgavene spente
fra Hvor mye veier ei ku til
Hvor mye bæsjer ei ku hver
dag? Og ikke alle vet hvor lenge
ei ku sover i døgnet? Vinnere
ble ei gruppe på fire. De hadde
alt rett. Det var Ivar Edmund
Vatten, Ingebrigt Henden,

Magne Ivar Strand og Helge
Halvorsen. Kommentarer fra
publikum utdypet at dette var
karer med gode kunnskaper
om gårdsdrift.
I sin omvisning på gården, sang
Ragnhild Liabø Fjeldstad så
vakkert «Jeg skal bygge meg en
gård». I sitt arbeid på gården og
som Inn på tunet-vert, tar hun
imot både unge og eldre. Budskapet i dag var det samme
som når hun hadde andre gjester. Hun understreket betydningen at riktig forvaltning av
gård og grunn er viktig. Selv
hadde hun sterk slektsfølelse,
en slags forpliktelse til å ta vare
på det forfedrene hadde bygd
opp og tatt vare på. Slikt må vi
verdsette og bygge videre.
Bondelagets Intensjonen med
denne Åpen Gård-dagen er å
være en døråpner mellom
landbruket og resten av befolkningen. Halsa Bondelag lykkes
godt for gjennomføringen på
Liabø denne dagen.

HELENE NERGÅRD
redaksjon@driva.no

ROLIG: Kyrne så ut til å ta det hele med fatning.

LÅVE: Kurium er egentlig en låve. Her til høyre.

