
 

 

 

ÅRETS JULETUR GÅR TIL HISTORISKE HADELAND 

ONSDAG 5. DESEMBER 2012  

Vi starter fra bussholdeplassen på Skedsmokorset kl. 08:15 og fra Lillestrøm 
bussterminal kl. 08:30 og kjører først til Dåpsmuseet i Tingelstad i nærheten av 
Brandbu. 

I tradisjonsrike omgivelser på gården Aschim Nordre finner vi nisjebedriften 
”Dåpstradisjon”. Her formgis, produseres og selges dåpsklær. Her finner vi også 
museet som har en unik samling dåpstøy og gjenstander knyttet til dåp. Vi vil her få 
en omvisning. Etter omvisningen blir det servert ”rullader med julepreg” og kaffe/te og 
kaker. (www.daapstradisjon.com ) 

Videre kjører vi til gården Nordre Grinaker. Her ligger bedriften Grinakervev som ble 
etablert i 1989. Her er et av de få gjenværende damaskveverier i Europa hvor 
kunnskapen om veving av de beste kvalitetene har blitt holdt ved like og videreført. I 
deres egen vevstue er det full sving hele året. Det er eget utsalg på gården hvor det 
blant annet selges duker, festdrakter, eksklusivt møbelstoff i damaskull og klær for å 
nevne noe. Her blir det omvisning og handling for de som ønsker det. 
(www.grinakervev.no ). Etter en times tid går turen videre. 

Vi skal nå til Søsterkirkene på Granavollen. Sagnet sier at det var to søstre som 
bygde hver sin kirke, derfor blir de kalt Søsterkirkene. De to særpregede 
middelalderkirkene i stein, Nikolai- og Mariakirken er antageligvis de mest berømte 
bygdekirkene Norge. Side om side står kirkene, som ble oppført på 1100-tallet og 
utvidet på 1200-tallet, som et imponerende landemerke vakkert beliggende i et 
historisk landskap. 



Her møter vi en lokal guide som blir med gruppen fram til middag på Granavollen 
Gjæstgiveri. Det blir omvisning i Søsterkirkene og etter omvisningen blir det en 
minikonsert med organist. 

Etter at vi er ferdige i Søsterkirkene, blir det en rusletur med guiden til Steinhuset på 
Gran prestegård. 

Steinhuset er enestående i sitt slag på bygdene i Norge. Selv om det er mindre, har 
huset meget til felles med tilsvarende bygninger fra middelalderen som bisper og 
konger har etterlatt seg i de gamle byene. Guiden vil bruke den tiden som er 
nødvendig her, (her kan det være kaldt). Deretter går vi inn i Gregerstua på 
Granavollen Gjæstgiveri hvor vi sitter varmt og komfortabelt mens vi får mer historie 
om Granavollens historie generelt, samt spesifikke historiske steder.  

Dagen avsluttes med en 2-retters julemiddag m/kaffe på Granavollen Gjæstgiveri.  
Annet drikke kjøper hver enkelt. 

Gode og mette på mat og historie setter vi kursen hjemover igjen og regner å være 
tilbake i Lillestrøm ved 19-tiden. 

PRIS KR. 900.00 PR PERSON 

Prisen inkluderer: 

- lunsj på Dåpsmuseet 
- middag på Granavollen Gjæstgiveri 
- minikonsert i Søsterkirkene 
- guide og busstransport 

Påmelding til reisekomiteen innen 1. november 2012.  

- Brit Thoresen  - 957 80 941/63 81 36 53 
- Kjellaug Nystrøm  - 997 35 780/63 81 42 26 
- Knut Sveen  - 901 87 870 

Kr. 900,00 innbetales til konto 1286.42.10455 innen 15. november 2012 til PUNR 
Reisekomite v/Kjellaug Nystrøm, Snorresgt. 39, 2004 Lillestrøm 

Turoperatør. 


