
12 Godt nytt for Gjerpen

Etter en liten periode uten aktivitet 
startet Lekestua på Sneltvedt bedehus 
opp igjen tidligere i år. Lekestua er 
en  gjeng barn og voksne som treffes 
hver onsdag fra kl. ti til ett, for å leke, 
synge, skravle og gjøre forskjellige 
hobbyaktiviteter. I høst har vi blant 
annet malt løv, spilt instrumenter, laget 
trolldeig og julekort, for å nevne noe. 
Midt på dagen har vi formiddags-
mat hvor vi nyter medbrakt niste. Te 
og kaffe lager vi på Lekestua. Noen 
ganger har vi også litt ekstra bevert-
ning, som for eksempel pølsefest eller 
vaffelsteking.

29. oktober hadde vi karneval, og 
dette var så gøy at vi ble enige om å 
gjøre det til en halvårlig tradisjon. Her 
kom det kostymer fra både dyreriket 
og menneskeverdenen. Det ryktes at 
lokalbefolkningen ble svært forundret 
da de så en tiger komme kjørende i 
nabolaget. Vi fi kk også besøk av en 
odelsgutt - Håkon, en fl amencodan-

ser - Ida Sofi e, en liten snøprinsesse - 
Elisabeth, en stor snøprinsesse - Anna, 
en Tigergutt - Håkon og en Nasse Nøff 
- Tor Martin. Hvor mye de små egent-
lig brydde seg om utkledningen skal vi 
ikke spekulere i, men vi voksne synes 
i alle fall det var veldig moro. Ungene 
syntes å være langt mer begeistret for 
pølsene, som gikk ned på høykant. 
Druer til dessert og rosineske i godte-
pose var heller ikke å fornekte.

Vi har plass til mange fl ere lekevenner, 
så er du en mamma, pappa, bestemor, 
bestefar, annen slektning eller dag-
mamma med fri på onsdager så ta med 
barnet/barnene og kom på Lekestua. Vi 
har mange leker og masse godt humør. 
Siste onsdag før jul er 3.desember med 
pepperkakebakst, og vi ønsker gamle 
og nye lekevenner velkommen igjen 
14.januar.

God jul!

Hilsen oss på Lekestua

Karneval på Lekestua


