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FØRJULSTUR TIL HEDMARKEN  
TIRSDAG 6. DESEMBER 2016 
 

Årets førjulstur tar oss med til spennende steder i Mjøs distriktet.

    
Vi skal først besøke Mammuthus, som på latin betyr mammut, et hårete 
elefantdyr som levde i vårt område for 35.000 år siden. Mammuthus er 
et geologisk informasjonssenter beliggende i Vangsåsen, ca. 10 km 
nord for Hamar. Beliggenheten, 420 m.o.h., tilsier praktfull utsikt over de 
sentrale deler av Mjøs området. Bygget er reist i tre og gitt en spesiell 
arkitektur. Den faglige utstillingen presenterer Mjøs områdets 
geologiske historie hva gjelder berggrunn, istider og mammutens liv og 
bortgang. Geologiens betydning for mennesket i nyere og eldre tid er 
også belyst. Her blir det foredrag, omvisning og lunsj, risengrynsgrøt 
m/saft og kaffe. http://www.mammuthus.info/  
 
Videre går turen til det nye Prøysenhuset som ligger idyllisk til i skogen 
rett på oversiden av husmannsplassen Prøysen. Huset er tegnet av 
Snøhetta i et formspråk som harmonerer med naturen rundt. Her er det 
en meget informativ utstilling. I tillegg tilbys en sangstund. 
http://www.proysenhuset.no/  
 
Dagen avsluttes på en julepyntet Simenstad Gard, Rudshøgda, hvor vi 
blir tatt imot av familien Braastad. Vi inviteres inn i 1700-talls bygninger 
med sjel og atmosfære, og får selvfølgelig høre gårdens historie. Et 
Gardsjulebord på Simenstad er mer enn et vanlig julebord.  Det 
serveres hjemmelaget mat basert på lokale, førsteklasses råvarer, noe 
som er gårdens varemerke.  
http://www.simenstadgard.no/  
 
 
Kl. 09.00 Avreise fra Lillestrøm kollektivterminal 
 
Kl. 10.30  Ankomst Mammuthus for foredrag, omvisning og lunsj, 

risengrynsgrøt m/saft og kaffe. 
Ca. 2,5 timer må beregnes her. 

 
Kl. 13.30 Prøysenhuset med informativ utstilling og sangstund. 

Minimum 2 timer beregnes her. 
 
Kl. 16.00 Simenstad Gard. Her blir det omvisning i julepyntet 

storgård.  
 Gardsjulebordet består av følgende meny: 
 Lun bisp (aperitiff) 
 Forrett – vertinnens sylte på steinbakt brød  
 Hovedrett – langtidsstekt svin på Simenstadvis, lammeboller, rotstappe, frisk 

rødkålsalat, honningbakte rødbeter og fargerik byggryn med bakte rødbeter, ris, 
plommechutney og vermouthsaus 

 Dessert – frukt fra Simenstadhagen, julerødsaus og vaniljekrem, kaffe/te. 
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Forrett og dessert blir servert ved bordet og hovedretten blir servert fra buffet på 
gardskjøkkenet. Her får vi oppleve «Nobelkjøkkenet» deres med Aga komfyren, lyspeisen og 
vertinnens fargerike Le creuset gryter! 
 
Ønsket drikke til maten betales av den enkelte. 
 
 

Oppholdet på Simenstad Gard beregnes til ca. 3 timer. 
 
 
 

Pris pr. person: Ved 30-39 personer   kr. 1.290,- 
   Ved 40-50 personer   kr. 1.225,- 
 
 
 
Prisen inkluderer: Omvisning og foredrag på Mammuthus med servering av lunsj 
   Inngang på Prøysenhuset 
   Omvisning og Gardsjulebord på Simenstad Gard 
   Busstransport 
 

Tilbakekomst i Lillestrøm antas å bli rundt kl. 21.00. 
 
 

Bindende påmelding til reisekomiteen innen 1. november 2016 
 
Brev vedrørende prisen og frist for innbetaling vil bli sendt ut i begynnelsen av november. 

 
 
 
 
 
Brit Thoresen  Mobil: 957 80 941 E-post: oyvind.thoresen2@getmail.no    

Kjellaug Nystrøm Mobil: 997 35 780 E-post: knystroe@online.no  

Anne-Marie Barken Mobil: 400 68 953 E-post: abark@getmail.no 
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