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Synnøve Storbakke Heldiggris! Ikke grisen, da… :)

For 100 år siden • Liker

Huldeborg Slapegard 
Kjører enkel løsning i dag, pølser til middag:)

For 100 år siden • Liker • Kommenter • Del

          

Ikke alt var like enkelt for hundre år siden
Hva skjer når fjorten kvinner og menn settes 100 år tilbake i tid? I år utspiller kampen for tilværelsen 
seg på Storøy Gård i Telemark, den største gården i Farmen-historien. Med flere dyr, frodigere natur og 
enda større utfordringer. Se Farmen på TV2 mandager, torsdager og lørdager. Premiere 7. mars kl. 20.00



Oddrunn Lysglenne 
Deilig dag! Fikk vasket tøy, hentet tre favner ved, melket alle kuene, matet grisen 
og hentet fire bøtter vann fra bekken. Nå er det bare å få satt et par brøddeiger, før 
det er rett i loppekassa:)

For 100 år siden • Liker • Kommenter • Del

Hallkjell Lysglenne At du ikke tar deg en tur ner tel bekken og henter 
deg et par bøtter vann og får kokt opp et skikkelig kveldsbad i stampen? 

For 100 år siden • Liker

Oddrun Lysglenne Du er inne på no' der, far! Sku hatt med deg i 
stampen, kjekken! Når kommer'u hjem?

Hallkjell Lysglenne Neste Amerikabåt går te våren. Så det e'kke lenge 
igjen nå, mor :)

For 100 år siden • Liker
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Ringvald Tjærnsmåsan er nå venn med Jobjørn Storhaug og 5 andre

For ca 100 år siden

Ikke alt var like enkelt for hundre år siden
Hva skjer når fjorten kvinner og menn settes 100 år tilbake i tid? I år utspiller kampen for tilværelsen 
seg på Storøy Gård i Telemark, den største gården i Farmen-historien. Med flere dyr, frodigere natur og 
enda større utfordringer. Se Farmen på TV2 mandager, torsdager og lørdager. Premiere i kveld kl. 20.00
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5 seconds ago via iPhone • Liker • Kommenter

Olga Heidarsbu liker dette.

Tovhild Åslibakken Du glemte lua di... tar’n med på olsokfesten i juli!
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