Årsmøte Foreningen Fredet
Vi har den glede å invitere til årsmøtet 2017 i Foreningen Fredet lørdag 14. april - søndag 15.
april 2018.
Styret viser til varsel om tidspunkt for årsmøtet på Foreningens hjemmeside og på Facebook
fra medio oktober 2017.
Årsmøtet 2017 blir arrangert på Hotell Hadeland, Granavollen 35, Gran kommune i Oppland
fylke.

Årsmøtet er det STORE treffstedet for våre medlemmer - med et faglig innhold, et felles
møtepunkt for eiere av fredede eiendommer og selvfølgelig årsmøte med sine saker.

Bli derfor med på et årsmøte litt utenom det vanlige – her møter du hyggelige mennesker,
får anledning til å besøke og oppleve helt spesielle steder som du bare får oppleve som
medlem i Foreningen Fredet, du får faglig og relevant påfyll som «fredet eier» og støtter en
foreningen som arbeider for deg og dine som eier fredet eiendom.
Ta med en fredet venn, samboer, kone, kjæring, eller følgje og be døm med på årsmøte i
Foreningen Fredet – det er alltid hyggelig!

Påmelding:
post@fredet.no
mathisen.sjo@gmail.com
eller ring:
Dag Lindvig på telefon 97 56 11 60

Meld deg på idag!

PROGRAM FOR ÅRSMØTET 14. og 15. APRIL 2018
12.00 – 13.00 – Oppmøte Hotell Hadeland - registering og lunsj
13.00 – 15.00 Årsmøtet
Årsmøtepapirene vil være tilgjengelig på hjemmesiden til Foreningen Fredet fra
fredag 6.april 2018 (se:www.fredet.no). Forslag til årsmøte må være oversendt
styret innen 3. april 2018.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av ordstyrer og to medlemmer til å skrive under protokollen
Fremlegging av årsmelding 2017
Fremlegging av regnskap 2017
Budsjett og arbeidsprogram 2018
Eventuelle godtgjørelser for styret.
Fastsetting av kontingent for 2018
Innkomne forslag
Valg av styremedlemmer og styreleder, valgkomité og revisor

15.00 – 15.30 Kaffepause

Faglig program

15.30 – 17.30 Presteenkesetet Sjo
Vi vandrer ned til Presteenkesetet Sjo og får en eksklusiv omvisning i huset ved
eierne Elin Mathiesen og Ragnar Torbergsen. Her vil vi få høre om det store
restaureringsarbeidet som er utført på bygningen, historien om Aasmund
Olavsson Vinje, -som i år har 200 års jubileum og som døde på Sjo i 1870 og om
området og bygningen.

17.45 - 1830 Omvisning i Steinhuset på Granavollen
Vi kjører ned til Steinhuset, en middelalderbygning fra ca 1220, og får
omvisning der. Steinhuset er et av Norges eldste profane byggverk. Bygget har
en helt spesiell plass i norsk historie og turen vil med vår dyktige guide bli en
repetisjon for de fleste om norsk historie.

18.45- Retur Hotell Hadeland og klesskift til middag (husk at vi etter middag
har kveldsvandring til Søsterkirkene)
19.30- 23.00 - Servering av aperitiff og festmiddag
Det blir musikalsk innslag under middagen fra en forestilling som er vist på Det
Norske Teater. Her er det bl.a. tekster av Kirsten Langbo (fra «barnetimen») og
gir rom for mimring, latter og glede.

23.00 – 23.45 Nattbesøk utenfor Søsterkirkene og kirkegården
Etter middagen går vi med fakler opp til de ærverdige Søsterkirkene (400 m)
Der vil Ragnar Torbergsen guide oss og blant annet fortelle om runesteinen fra
1000-tallet og Cisterciensermunkene som var der på 1200-tallet. Det er mye
spennende historie på kirkegården!
23.59 – retur til Hotell Hadeland før midnatt

Søndag 15 april
Frokost 0830 – 0930
0945 - Avreise til Gullen Gård.

Her vil vi bli tatt imot av eier Lars Anders Gulden. Her skal vi få se, høre om, og
oppleve restaureringen av hovedbygningen på Gullen Gård. Planleggingen
startet i 1997 og restaureringen var ferdig i 2016. Deler av hovedbygningen ble
satt opp i 1792 – men slik den står i dag er mesteparten bygget i 1845.

Vi får mottakelse i Storstua og høre historien om garden og bygningene.
Deretter vil Lars Anders Gulden ta oss med på en omvisning hvor vi kommer
innom noe av restaureringsutfordringene og erfaringene som ble gjort under
restaureringen av hovedbygningen. (Hvis vi får tid legger vi inn noen praktiske
demonstrasjoner)

12.00 – 13.00 – Smørbrødlunsj i Bryggerhuset
13.00 – Oppsummering, avslutning og takk for oss!

Praktisk info
Hvordan kommer du til årsmøtet og Hotell Hadeland?
Granavollen og Hotell Hadeland ligger midt i «væla» og det greieste er å ta bil
eller tog.
Fra Oslo:
Med tog reiser du med Gjøvikbanen fra Oslo S til Gran stasjon. Du tar taxi fra Gran stasjon til
hotellet. Ring Gran Taxi på 61 33 30 00. Det er kun 10 minutter fra stasjonen og til hotellet.
Om du kjører bil så er det enkleste å kjøre RV. 4 fra Gjelleråsen. Det tar ca. en time fra Oslo sentrum. I
rundkjøringa på Roa kjører du mot Gjøvik, og etter andre rundkjøring på Gran tar du av mot
Granavollen på din venstre side. Følg skilting til Søsterkirkene på toppen! 400 meter etter
Søsterkirkene ligger Hotell Hadeland på høyre side.
Fra Gardermoen:
Vi kan bestille taxi for deg gjennom Gran Taxi og du er garantert våre faste, lave priser. Vi kan tilby taxi
for inntil 16 personer.

Det går en rutebuss fra Gardermoen til Hønefoss. Bussen stopper ved Lunner rådhus på Roa. Taxi til
hotellet herifra tar 20 minutter. Bestill på forhånd.
Fra Sandvika:
Med bil kjører du E16 mot Hønefoss. Følg skilting mot Gardermoen. Etter Jevnaker er det to
muligheter:
1: Langs Randsfjorden kjører du på vei 240 og følg skilting mot Granavollen/Søsterkirkene. Dette er en
nydelig utsiktsrute å kjøre om våren/sommeren.
2: Fortsett på E16 til Roa. I rundkjøringa på Roa kjører du RV. 4 mot Gjøvik. Etter andre rundkjøring på
Gran tar du av mot Granavollen på din venstre side. Følg skilting til Søsterkirkene til toppen! 400 meter
etter Søsterkirkene ligger Hotell Hadeland på høyre side.
Fra Gjøvik:
Med bil kjører du RV. 4 hele veien. Før du kommer inn til Gran sentrum, tar du av til høyre mot
Granavollen. Følg skiltene til Søsterkirkene på toppen. 400 meter etter kirkene ligger hotellet.
Med tog er det Gjøvikbanen som gjelder. Husk å bestille en taxi som tar deg fra Gran stasjon og til
hotellet.

Hva koster deltagelse på årsmøtet?
Vi har reservert rom på Hotell Hadeland og forhandlet fram en egen
konferansepakke for Foreningen Fredets medlemmer. Den enkelte
årsmøtedeltager og følge betaler selv for oppholdet og maten direkte til
hotellet.
Priser
Pris pr. person pr. døgn:

Kr. 1.295 i enkeltrom

Pensjonsprisen inkluderer pr. døgn: Lunsjbord lørdag
4-retters middag lørdag
Overnatting
Næringsrik frokost
Kaffe/te tilgjengelig i vår kaffeseksjon
Snacksbuffet fra kl. 15.30 til kl. 17.30
Fri tilgang til badstue, utendørs jacuzzi og trimrom
Plenumssal, to grupperom og standard teknisk utstyr
Dagpakke ikke boende:
Dagpakken inkluderer:

Kr. 395 pr. person
Lunsjbord, bruk av møterom med standard utstyr og
kaffe/te i vår kaffeseksjon.

4-retters middag, ikke boende:

Kr. 425 pr. person

Alt faglige innhold på lørdag og søndag + lunsj på Gullen Gård
dekkes av Foreningen Fredet.

Har du lyst til å være med?
Påmelding:
post@fredet.no
mathiesen.sjo@gmail.com

Meld deg på i dag!
Velkommen!
Med hilsen
Styret i Foreningen Fredet
Dag Lindvig, Trygve Sundt, Elin Mathisen, Kristina Waksvik, Sjur Agdestein, Lars Anders
Gulden, Anne Karoline Giæver Tøfte.

