
Ta med barna på en fantastisk 
familiedag til folkets perle i Bymarka
Møt gårdsdyr, bonden og bli med på omvisning og kjerretur!

Familiedag på Sørem Gård
4. september 2021  |  Kl. 11:00 – 15:00



The Flying Seagull Project
Barneforestilling

12:30 | 14:00 | Varighet: 35 minutter

Som en del av vårt veldedige arbeid, går overskuddet fra forestillingene til våre humanitære prosjekter.

Hilsningstale fra Sara Shafighi
 12:00

Sara er bystyrerepresentant (AP) fra Kolstad. Siden 2015 

har hun representert bydelen sin i bystyret i Trondheim og 

kjempet for arbeiderbevegelsens rettigheter. Sara er også 

leder av Mangfoldsrådet i Trondheim og kvinnekontakt i 

Trondheim Arbeiderparti.

Flying Seagulls Norge er en veldedig 
organisasjon som sprer glede til barn i 
krise verden over. 

De er lek- og latterspesialister som er forenet i 

troen på at et daglig smil burde være en rettighet 

for alle barn. De jobber for å spre latter og glede til 

de barna som trenger det mest, både i Norge og 

ute i verden.

Klovnene kommer med en ellevill forestilling, 

hvor publikum selv er med på å forme showet. 

Hva som helst kan skje - kanskje lager vi en helt 

ny sang sammen, kanskje kommer en 

publikummer opp på scenen for å vise sitt 

skjulte talent, kanskje settes en ny verdens-

rekord i klin-kokos-dans! Vi kan garantere latter, 

musikk, dans, sirkus og magi - resten er opp til 

dere.



Opplev og lær om Sørumskogen
Opplev skogplanting med Skogselskapet Trøndelag! Dette er en unik mulighet hvor barna får 

oppleve og lære om skogen, skogbruk og hvorfor trærne er så viktige – samtidig som vi gjør noe godt 

for miljøet. Juletrær og tømmerstokker til husbygging skal plantes, sammen med barna som skal forvalte 

de samme trærne i fremtiden.

Møt dyra på gården
Ta med barna på en fantastisk familiedag på Sørem Gård – 

folkets perle i Bymarka. Møt alle gårdsdyrene våre sammen 

med bonden Maria og mat hestene, geitene og hønene. Bli 

også med på omvisning av gården, kos med våre supersnille 

kaniner og kjør en tur i hestekjerra, trukket av den gode gamle 

hesten vår [navn på hesten]. En super dag for hele familien!

Grilling med E.C. Dahls
Kjøkkenet til E.C Dahls Pub og Kjøkken stiller med grillpølser i 

brød, burger og brus til salgs. Det kokes selvsagt bålkaffe på 

tunet. Betal med vipps.

Adkomst med 
kollektivtransport
Vi oppfordrer alle 

besøkende til å reise 

kollektivt til gården. Fra 

Kulsås går det en flott sti 

opp til gården. Turen er ca. 

700 meter og passer for 

barn og voksne i alle aldere. 

En perfekt start på familie-

dagen på Sørem Gård.

«Søremen» er en perle i Bymarka med uforløst 

potensiale – eid av folket gjennom medlemmene i 

Folkets Hus. Det tradisjonelle trøndertunet og det 

flotte kulturlandskapet, dyrkamarka og skogen skal nå 

utvikles og tilrettelegges for folket. Mange vet ikke at 

byens arbeiderbefolkning eier Sørem Gård rett utenfor 

Trondheim. Et gårdsbruk på totalt 1500 kvadratmeter 

og 1000 dekar landområde skal åpnes opp og komme 

byens befolkning til gode.

Folkets Hus skal gjennom Sørem Gård ivareta 

arbeidernes økonomiske, sosiale og kulturelle 

interesser. Ønsket er å utvikle gården i tråd med FNs 

bærekraftsmål og arbeidernes interesser i en grønn 

fremtid. I over 100 år har Folkets Hus jobbet med 

bærekraft. Det er helt sentralt i arbeiderens verdier at 

jorda vi lever på skal være der, med alle sine ressurser 

og alt sitt mangfold, også for fremtidige generasjoner.

Les mer om utviklingsprosjektet på www.folketshus.org

Bli med å utvikle Sørem Gård!

Men hvor går veien videre? Og hvordan kan eiendommen 
bidra til at vi når FNs bærekraftsmål? Vi ønsker oss dine innspill!



”Søremen” 
Øverst på åsen i Leinstrand

I flere hundre år har Sørem Gård, eller «Søremen» 
som gården gjerne kalles, tronet majestetisk øverst 
på åsen i Leinstrand. Gården, det flotte kulturland-
skapet, dyrkamarka og skogen rundt er eid av folket 
gjennom Folkets Hus. Derfor skal «Søremen» utvikles 
og tilrettelegges – åpnes opp – for nettopp folket.

Heimdal, Kolstad, Flatåsen og Byåsen Arbeiderlag, 
samt Trondheim SV og LO Trondheim er alle med-
eiere i det vakre gårdsbruket. Eid av folket, og med 
sin fantastiske lokasjon, er gården og tilhørende 
områder en ekte perle i Bymarka – en stor og fin 
hage til låns for nærområdet. 

Selve gårdsbyggene er delvis vernet og delvis fredet. 
Gården gikk ut av ordinær privat drift i 1921, og ble 
deretter tatt i bruk som feriested av Arbeidernes 
Økonomiske Fellesorganisasjon (AØF), i tillegg til at 
den ble brukt til vinteraktiviteter innen arbeideridret-
ten i mellomkrigstiden. 

I dag er Sørem Gård på omkring 1000 dekar, hvorav 
skogen utgjør omkring 600 dekar. Ambisjonen er 
å videreutvikle eiendommen og de tilhørende om-
rådene i tråd med FNs bærekraftsmål, blant andre i 
samarbeid med Skogselskapet og det sosiale 
entreprenørselskapet Hogst AS.


