
Program Halloween:
Åbent: Lørdag den 14. til søndag den 22. okt. fra 11-17

Program for den 14. til den 22. oktober:
Kl. 11-17 Skattejagt / 1. ledetråd står bag på programmet. Gratis

Kl. 11-16 Græskarskæring / I Tumlegården / Gratis at skære – køb dit 
græskar med hjem for 30 kr. MobilePay 664411

Kl. 11-16 Spøgelseslabyrinten er åben / I Tumlegården. Gratis!  

Kl. 11-16 Edderkoppe-graver / I teltet overfor Tumlegården. Gratis! 

Kl. 11-16 Metaldetektor / I teltet overfor Tumlegården. Gratis! 

Kl. 12-15  Æselridning / Fra Naturlegepladsen / 25 kr. pr. tur pr. barn.

Kl. 13-15  ATV-kørsel i godt vejr / Marken bag billethuset / Fra 40 kr. 

Kl. 13-15 Ansigtsmaling / 25 kr. Stå ikke i kø, skriv barnet på listen!  
Der skrives ikke flere på listen efter kl. 15, eller når listen er fuld, 
som den ofte er inden kl. 15 (max 32 pladser). Der fortsættes efter 
kl. 15 med at male dem, som står på listen. 

Kl. 14  Præmieoverrækkelse 1 / Der udvælges 5 kreative græskar,  
og der trækkes vindere af spøgelsesjagten / Hver vinder får en  
lille slikpose. I skal være der for at kunne vinde!

Kl. 14-1530 Riste skumfiduser / Bålpladsen ved Naturlegepladsen / 5 kr. 

Kl. 16  Præmieoverrækkelse 2 / Se præmieoverrækkelse 1! 

Program for lørdag den 21. oktober:
Kl. 11-16 Samme program som de andre dage!

Kl. 1630 Havevandring / Merry fortæller om efterårets skønne farver!

Kl. 11-1730 Spøgelseslabyrinten er åben / I Tumlegården.

Fra kl. 18 Monsterburger-aften i caféen / Voksne 135 kr. Børn 85 kr.  
Bestilles senest 19/10 på cafe@birkegaarden.dk. Fra kl. 17-17.45 kan I 
betale, købe drikkevarer og findes jeres bord. Ingen alm. bestill. efter kl. 17.

Kl. 1730-19 Lys i haven / Børnenes græskar samt lanternerne lyser  
den Japanske efterårshave uhyggeligt op! De
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