Juletur/julebord for medlemmer av
Pensjonistuniversitetet i Skedsmo (PUSK)
til Grinimuseet og Bærums Verk
6. desember 2021
Kl.09:30 Avreise fra Skedsmokorset
Kl.10:00 Avreise fra Lillestrøm
Kl.10:45 ca Ankomst Grini-museet.
Vi skal i dag besøke Grinimuseet i Bærum hvor vi får en guidet omvisning. I dag er stedet mer
kjent som Ila landsfengsel og sikringsanstalt, men det var kjent som fangeleiren Grini under
den 2. verdenskrig. Av de nesten 20 000 fangene som var innom leiren under krigsårene, var
det mange «tause helter» og ikke minst en rekke personligheter som senere skulle bidra til å
forme etterkrigstidens Norge, som Einar Gerhardsen og Arnulf Øverland. Det blir omvisning
og filmvisning.
Kl.12:30 fortsetter vi til handelsstedet
Bærums Verk. Området er pyntet med lys
og juletrær. Det henger også julehistorier
på markedsbodene som man kan lese.
Kl. 13:00 Vi starter med kaffe og
formiddagsmat på Kaffeverket. Dette er
en hyggelig kafé i 2. etasje i
Handelshuset.
Kl. 14:00 Vi fortsetter med en times
guiding til fots og etterpå setter vi av litt
tid på egen hånd.
I industrihistoriske omgivelser tilbake til tidlig 1600-tallet, finner vi i dag rundt 50 butikker,
håndverkere, verksteder, gallerier og serveringssteder.
Handel, håndverk, historie & kultur er flettet sammen og danner grunnlaget for aktiviteter og
kulturopplevelser som bl.a. glassblåsing, smie, gallerier, kunsthåndverk, design,
spesialbutikker, ovnsmuseum, skulpturpark, historisk utespill og et moderne handelshus.
Kl 16:30 serveres det en 3-retters middag og kaffe på Værtshuset, som er Norges eldste
spisested. Her servers det mat av høy kvalitet og store grupper får spise inne på Låven.
Et flere hundre år gammelt Vertshus i skogkanten, snøfnugg i luften, en sprakende peis og
meny full av husets tradisjonsrike julemat. Alt ligger til rette for en uforglemmelig julefeiring
på Værtshuset Bærums Verk. Vårt” norsk-inspirerte kjøkken” har hovedsakelig norsk mat på
menyen. All mat fremstilles på vårt eget kjøkken og består av de beste råvarer som kan
oppdrives. Vi som arbeider her ønsker å ta godt imot deg og gi deg en følelse av å være en
venn av huset.
Ca. Kl.18:00 avreise hjem.

Pris pr. Person:

kr. 1 450,- ved 30 deltagere (subsidiert tur)

Prisen inkluderer: Busstransport (dekket av PUSK)
Inngang og guidet omvisning + film på Grini-Museet
Guidet omvisning på Bærums Verk
Formiddagsmat på Kaffeverket : Rekesmørbrød
3-retters middag og kaffe på Værtshuset:
Akevitt-gravet ørret
Hjortefilèt med tranebærsaus
Trollkrem pannacotta

Første «mann til mølla», max 30 deltagere.

Påmelding helst innen eller på møtet 2/11, men senest innen 5/11.2021 til
Barbro Ring Skjefstad – SMS til mobil 909 13 211.
Innbetaling kr 1.450,- til konto 1286.47.14488 innen 19/11.2021.

