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Vi starter fra Skedsmokorset kl. 09.00 og kjører raskeste vei 
mot Skarnes med ankomst ca. kl. 10:00.  
Her besøker vi først Galleri Lyshuset, med landets største 
samling av arbeider signert Kåre Tveter.  
Deretter besøker vi Silkeveven som ligger i Kulturlåven.  
Her får vi se og oppleve den ypperste vevkunst fra kinesisk 
historie. Vi får en enkel servering (kaffe/te og kjeks/frukt), 
sammen med et bildeforedrag/introduksjon av 
silkehistorien. Vi får også en demonstrasjon av den store kinesiske vevstolen med 12000 silketråder og 
betjent av to vevere.  
Deretter får vi en omvisning i utstillingen med presentasjon av silkeproduksjonen, fra den enkle 
silketråden rett fra kokongen til de eksklusive gull- og silkebrokadene. Handlemuligheter er det selvsagt 
også. 
 
Ca. kl. 13:00 fortsetter vi mot Vormsund og Nes kirkeruiner.  
Kl.13:30 Vi møter verten på Ullershov og han gir oss en 
omvisning.  
Nes kirkeruin ligger på Disen ved det neset der elvene 
Glomma og Vorma møtes. Kirkeruinene er et populært 
samlingspunkt for bryllup, gudstjenester osv.   
Kirken ble bygget på en offerplass fra førkristen tid og var 
opprinnelig en langkirke. Denne kirken lå på prestegården 
Disens grunn. Prestegården ble på grunn av rasfare flyttet. 
Kirken brant ned i 1854 etter et lynnedslag og ble på grunn 
av rasfare ikke gjenoppbygd.  
 
 
Ca kl.14:00: Etter besøket her kjører vi det lille stykket bort til Ullershov Gård.  
Gården har blitt tildelt Olavsrosa. 
Det har vært bosetning på gården siden rundt år 600, men 
gården var i dårlig forfatning da Inger Marie og Per 
Ødegaard kjøpte den for rundt 20 år siden. Disse er nå blitt 
kårfolk, men det er fortsatt de som står for matlaging, 
servering og guiding på gården. Det har vært en enorm 
utvikling fra det som virket som falleferdige hus fram til 
dagens Ullershov gård. Bygningene er restaurert både inni 
og utenpå, gården er bygd ut og det er blant annet bygget 
serveringssted inne.  
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Organisasjonen Norsk kulturarv har som mål å bidra til vern av kulturarven «gjennom bærekraftig bruk». 
Å ta i bruk gamle bygninger er derfor sentralt. Det har paret Ødegaard uten tvil gjort. De var i 50-årene da 
de tok over gården, men har ikke ligget på latsiden. Gården har eget storkjøkken der de produserer mat, 
de har flere overnattingsteder og Inger Marie åpnet i sin tid et eget kvinnemuseum med utstilling av 
håndverk og husflidsprodukter fra «gamle dager». Utstillingen skal bidra til å illustrere hvordan livet var 
for kvinnene på gårdene i området på 1800-tallet.  
Vi får servert dagens lunsj her før vi får omvisning på gården. Vertskapet forteller ivrig om gårdens 
historie, om området og de har et engasjement for bevaring av gården som smitter. 
Ca kl.16:30 Avreise tilbake til Skedsmo. 
 
 
 
Pris pr. person  Kr     795,- (kr 995,-) ved minimum 25 - 30 deltagere i bussen 
   I anledning Jubileumsåret  blir denne turen  subsidiert av PUSK. 
 
Prisen inkluderer Busstransport  
   Besøk på Silkeveven med omvisning og enkel servering 
   Inngang på Lyshuset med omvisning 
   Omvisning Nes kirkeruiner 
   Omvisning gårdsmuseet 
   Lunsj på Ullershov gård (2-retters med kake og kaffe) 
 
Påmelding/betaling på Pusk-møte eller til Reidun Skåring (reidsk@online.no) innen  
   4. september 2018.  Betales til konto 1286.47.14488.  
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