
Juletur med Lørenskog Husflidslag 

Lørdag 16. november 2019 

Avreise fra Skårer gård kl 0930, tilbake ca kl 1800 

 

Årets juletur går til Hadeland – med besøk på Kistefos museum. Grinakervev og 

Granavolden Gjæstgiveri. 

Vi reiser med buss fra parkeringsplassen på Skårer gård kl 0930. Frammøte 

senest kl 0920! 

Vi starter med besøk på Kistefos museum hvor vi får omvisning på Industri-

museet. Det blir også anledning til å rusle en tur i Skulpturparken, hvor det er 

masse interessant å se. Nytt av året er broen TWIST som går over Randselva. 

Inne på broen er det også mye kunst. Ser imponerende ut! 

 

Deretter går turen til Grinakervev hvor vi også får omvisning. Grinakervev ble 

etablert i 1989 på gården Nordre Grinaker på Hadeland, og har dermed 30-års 

jubileum i år. De er et av få gjenværende damaskveverier i Europa. Her har de 

også interiørartikler, festdrakter, klær og stoffer, så kjøpelystne damer kan 

sikkert få handlet litt! 

 

 

 

 

 



 

Turen avsluttes på Granavolden Gjæstgiveri, som ligger rett ved Søsterkirkene. 

Her har det vært gjestgiveri i 360 år – hit kom utsendinger fra Hordaland på vei 

til Eidsvoll i 1814 – og her ble forhandlingene for dagens regjering holdt – så 

det er historisk sus over stedet. Og nå kommer også Lørenskog Husflidslag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi får først fortalt litt av gårdens historie, og ca. kl 1600 blir det servering av 2-

retters middag som er inkludert i prisen. Drikke til maten betales av den 

enkelte. NB! Gi beskjed om evt. allergier ved påmelding! 

Underveis på turen serverer vi gløgg og pepperkaker. Det er også kafe på 

Kistefoss hvis noen skulle ønske mer å spise før middagen. 

 

Pris for turen er kr 300,- for medlemmer og kr 550,- for ikke-medlemmer av 

Lørenskog Husflidslag. 

Medlemmer av laget har fortrinnsrett hvis bussen skulle bli full. 

Ikke-medlemmer vil i så fall få beskjed i god tid før 16.11. 

 

Påmelding innen 1. november 2019 til: 

 Ann Langøy: epost annlangoy@hotmail.com / mob. 908 78 081 

Innbetaling til konto nr. 1286.44.84318 innen samme dato. 

 

Med vennlig hilsen 

Turkomiteen i Lørenskog Husflidslag 

Unn, Ann og Aud 

mailto:annlangoy@hotmail.com

