
Nittedal husflidslag 
Juletur lørdag 1.desember

2018

Velkommen til årets juletur som går til julemarkedet på Maihaugen. 

Avreise kl 09.00 fra Gjelleråsen med opphenting gjennom Nittedal med stopp blant annet 
ved Nittedal stasjon og Hakadal stasjon. Bussen kjører inn ved Fossen/Gamle Glittrevei og
tar Gamleveien videre mot Hellerudhagen før den kommer til Hakadal stasjon.

Første stopp blir Sveinhaug gård på Ringsaker hvor vi skal spise lunsj. Toretters lunsj 
-førjulstallerken,med dessert og kaffe. 
Glass vin/ lokalt øl, kr 120,- Glass lokalt alkoholfritt drikke, kr 50,- 
Drikke til maten betales av den enkelte!
Ingeborg på Sveinhaug forteller at det blir dagens meny, som vil ha førjulspreg, men 
tradisjonell julemat blir det ikke.De lager mat etter sesong og tilgang på råvarer, så hun 
kan ikke si nå hva lunsjen skal inneholde den 1. desember

Det blir mulighet for handling i gårdsbutikken hvor de har kortreiste og økologiske varer, 
fine julegaver som ferdigpakkede poser med varer fra Mjøsgårdene.  Les mere på 
www.sveinhauggard.no 

Turen går videre til Lillehammer og julemarkedet på Maihaugens som er tradisjonsrikt og 
svært populært. Det er mere en 120 salgsboder med håndverks- og husflidsprodukter, 
fristende mat og andre julevarer både ute og inne. 
Det anbefales å være der i skumringstimen for det blir en helt spesiell stemning når 
lyktene tennes. www.maihaugen.no 

Avreise fra Maihaugen kl 17.30

Vi beregner å være tilbake i Nittedal ca kl 20.00 

Turen koster kr. 600- per person for medlemer og kr. 850,- per person for ikke medlemer

Prisene inkluderer en toretters lunsjtallerken og inngang på Maihaugen samt bussturen. 

Gi beskjed ved påmelding hvor du går på bussen,og om eventuelle dietter når det gjelder
måltidet som er inkludert i turen.

Påmeldingen bekreftes ved å betale til Nittedal Husflidslags konto 2030.21.82184. 
Merk innbetalingen med navn på den som skal være med på turen.

Påmelding innen 15.november til pamelding@nittedal-husflidslag.no eller
Heidi Hjemberg Bekken mob: 91830618

Velkommen til juletur!

Hilsen styret i Nittedal Husflidslag
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