Juletur med Lørenskog Husflidslag
Lørdag 24. november 2018
Avreise fra Skårer gård kl 0900, tilbake ca kl 1830

Juleturen i år går til Helgøya og Domkirkeodden i Hamar. Vi reiser med Jenssen buss
fra parkeringsplassen på Skårer gård kl 0900. Frammøte senest kl 0850.

Turen starter med et besøk på
Mjøsgården Hovinsholm på
Helgøya hvor det er et gammeldags
julemarked på det ærverdige gamle
kongssetet.

Her er det mange utstillere, og mange muligheter for bespisning på markedsområdet,
både ute og inne. Priser og hva som tilbys er varierende, men alt er hjemmelaget.
Denne maten vil bestå av langtidsstekt ribbe, potetlomper, diverse salater, gode
pølser med mer. Kaféen utenfor inngangen holder også åpent hvis man ønsker annen
mat enn det som finnes på markedet.
Maten må betales av hver enkelt. Det er dessverre ingen mulighet for felles
bespisning her.
Etter et par timers opphold på Hovinsholm reiser vi videre til Domkirkeodden i
Hamar. Her har brukshåndverkerne i Hedmark sitt julehus, og man kan besøke flere
steder inne på området. Her finner vi bl.a.:

Jul i Kokebokhuset
Kokebøker forteller ikke bare om hvordan man lager
mat, de er også viktige kulturhistoriske kilder til tiden de
er skapt i. Domkirkeodden har trolig landets største
offentlige kokeboksamling med godt og vel 5 500
kokebøker. Juledufter sprer seg i Kokebokhuset, så gå
innom å få smaksprøver – og kanskje du også kan kjøpe
med deg noen julekaker da de her baker bl.a. de gamle
tradisjonelle småkakene.

Det er også julebutikk i Museumsbutikken – hvor du finner mange ideer til
julepresanger. I Løtenbygningen ned mot vannet er det også mange utstillere, og det
er en flott bygning å besøke.

Vi avslutter det hele med førjulsstemning i Hamardomen. Her vil syngende guider
bidra til en stemningsfull halvtime i vernebygget over ruinene etter middelalderkatedralen.
Deretter går turen hjemover med avreise senest kl 1700 slik at vi er tilbake på Skårer
gård ca kl 1830.

Pris for turen er kr 100,- for medlemmer og kr 400,- for ikke-medlemmer (hvis
det er plass, beskjed gis etter påmeldingsfristen 05.11).
Dette dekker buss, inngangspenger Hovinsholm og billett førjulstund i Hamardomen.

Påmelding innen 5. november 2018 til:
Liv Sommeling Johansen: Mob. 993 08 835 / epost lei-joh3@online.no eller
Unn Løntjern:

Mob. 996 39 766 / unn1962@gmail.com

(Ved påmelding til Liv, bruk helst epost)

Innbetaling til kontonr. 1286.44.84318 innen samme dato.
Husk å kle deg godt, vi blir mye ute. Har du et pledd eller
lignende så ta det med deg!

Med vennlig hilsen
LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

