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JULETUR 4. DESEMBER 2013
TIL
KOLBERG GÅRD
Vi starter fra Lillestrøm kollektivterminal kl. 09:30. På vei til Kolberg Gård gjør
vi en stopp ved Fossesholm Herregård og besøker julebutikken hvor det bugner
av gode julegavetips, gammeldags drops, lefsekling og mye, mye mer.
(www.fossesholm.no).
Etter ca 1 time fortsetter vi ca. 2 km frem til Kolberg Gård (www.kolberggaard.no) hvor vi skal oppleve Kongene Kommer og
spise Kongs julemat.
Det har bodd mennesker på Kolberg Gård siden
steinalderen, men først i yngre jernalder ble gården
ryddet og fikk sitt navn etter Kol som bodde på
berget.
Gården har hatt mange eiere og de mest kjente er;
Hans Pedersønn 1582-1602, Christian IV 1602-1625,
Lorens von Hadelen 1625-1687.
Gården ble senere delt i to og 5. mars 1731 kjøpte
Nils Simensen Kolberg, Lille Kolberg og gården kom
inn i slekta.
Fra å være en tradisjonell bondegård, gir stedet i dag
opplevelser og aktiviteter til små og store grupper i
spennende atmosfærer og omgivelser.
Kolberg Gård er et helt spesielt sted, og vil gi oss en spesiell opplevelse. Det blir
underholdning. Skuespill om dansk/norske kongers besøk på Eiker (1602-1814),
og hvor narren fremfører fiolinmusikk fra flere av de store komponistene, som
for eksempel Vivaldi, Hayden, Mozart, Beethoven og avslutter
det hele med trylling.
Besøket blir en historisk reise gjennom mat, musikk og
fortellinger. Knut Kolberg spiller 7 konger og forteller om deres
besøk på gården og i Eiker. Besøket på Kolberg har en varighet
på 3 – 3 ½ time.
Pris pr. person:

kr. 700,1

Prisen inkluderer: Alt som nevnt i programmet
Meny:
Velkomst i stallen, suppe m/rundstykke/flatbrød
Ovnsbakt laks og stekt kyllinglår
Salte poteter, potetsalat agurksalat, paprika, tomat og agurk
Rømme og basilikumsaus
En smak av ost fra Eiker gårdsysteri med nøtter og honning
Eikeplommegrøt med fløtemelk og sukker
Fyrstekake, kaffe og te
Baronens brygg (alkoholfritt øl) og vann til maten,

Retur Lillestrøm tidlig kveld.

Påmelding til reisekomiteen innen 1. november 2013
Innbetaling av kr. 700,00 innen 1. november 2013 til PUNR
reisekomite v/Kjellaug Nystrøm, Snorresgt. 39, 2004 Lillestrøm
KONTO 1286.42. 10455.

Brit Thoresen
Kjellaug Nystrøm

-

957 80 941 / 63 81 36 53
997 35 780 / 63 81 42 26

Forbehold om prisjustering som følge av økte skatter og avgifter samt
transportkostnader.

Turoperatør:
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