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Velkommen til 

Årsmøte og årsmøteseminar 10. - 12.februar 2023 

4H-gård Norge inviterer til spennende og innholdsrike dager på Gran 

på Hadeland, i 4H-fylket Oppland, andre helg i februar 2023. 

 

 

Granavolden Gjæstgiveri på Gran på Hadeland.  
 

Granavolden Gjæstgiveri er et av de 

historiske hotell, med den sjarme det 

innebærer. I 2022 ble hotellet godkjent 

som Miljøfyrtårn og de jobber etter 0-

svinn prinsippet. Maten som serveres 

på Granavolden Gjæstgiveri er basert 

på rene, gode, kortreiste råvarer. Fra nabogården Helgum og det lokale pølsemakeriet i 

Brandbu bestilles kjøttvarene. Alle grønnsakene kommer også fra et gårdsbruk i nærområdet 

og lokalt baserte leverandører. Til frokost er det brød fra lokal baker og de tilbyr sin egen 

hjemmelagde grøt.  

 
 

Vestgarden Wien 4H-gård  
Lørdag legger vi opp til aktiviteter hele dagen. Det blir felles 

transport til Opplands nyeste 4H-gård Vestgarden Wien. Karen 

Marie Wien vil geleide oss gjennom aktiviteter, omvisning og mat 

på takke. Vi vil også få være med på offisiell åpning av 4H-gården.  

Etter åpningen går vi samlet til Øvre Kjekshus gård. 

 

 

 

https://goo.gl/maps/nMWZqkW5ch67ZQaa6
https://www.google.com/maps/place/Schweigaards+gate+34A,+0191+Oslo/@59.9098098,10.7646452,17z/data=!4m5!3m4!1s0x46416ef59c96fec7:0x77de28b63f9af4e2!8m2!3d59.9099509!4d10.764585?shorturl=1
https://goo.gl/maps/nMWZqkW5ch67ZQaa6
https://www.google.com/maps/place/Schweigaards+gate+34A,+0191+Oslo/@59.9098098,10.7646452,17z/data=!4m5!3m4!1s0x46416ef59c96fec7:0x77de28b63f9af4e2!8m2!3d59.9099509!4d10.764585?shorturl=1
https://www.granavolden.no/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100080272598026


 

 

 

Øvre Kjekshus gård  
På Øvre Kjekshus gård vil vi foruten omvisning få være 

med på pølsekurs med bonde og lokalmatsentusiast 

Olav Lie Nilsen. Olav drev tidligere Torbjørnrud Hotell. 

Maten fra Kjekshus er nærmere ureist enn kortreist. Alt 

de serverer av skinker, kjøtt, pateer og spekepølser er 

laget på kjøtt fra dyrene som bor her på gården og beiter 

ute hele sommeren. De er godt forsynt med grønnsaker, urter og bær fra den store 

kjøkkenhagen, og har sitt eget ysteri på gården der de produserer veldig gode oster. 

 

Lunsj lørdag 
Lørdag blir det blir lunsj på Øvre Kjekshus gård med selvlagde pølser og tilbehør.  

 

 

Praktisk informasjon:  
Overnatting:   Granavolden Gjæstgiveri  

   Granavollen 16  

   2750 GRAN  

 

Deltakeravgift:  kr. 3350,- for deltakere i dobbeltrom  

kr. 3700,- for deltakere i enkeltrom  

kr. 2200,- for dag pakke   

 

Reise: Ordnes av den enkelte deltaker. Kan være lurt å være tidlig ute med 
bestilling av flybilletter.  
Kjøretid fra Oslo en time, fra Gardermoen 45 minutter. For kollektivt se 

Hvordan komme til Granavollen via Buss, Jernbane eller Undergrund? 

(moovitapp.com) 

    

Deltakeravgiften inkluderer, overnatting med full pensjon, omvisning, aktiviteter og bevertning 

på Vestgarden Wien. Pølsekurs og lunsj på Øvre Kjekshus gård.    

 

 

 

https://kjekshus.no/
https://moovitapp.com/index/nb/kollektivtransport-Granavollen-Norway-street_11215546-1679
https://moovitapp.com/index/nb/kollektivtransport-Granavollen-Norway-street_11215546-1679


 

 

Påmelding: 
 
Via arrangementskalenderen på www.4h.no (til høyre på siden) eller «min side» på  
www.4h.no (oppe til høyre). Som 4H-gård er dere lagt inn som kontaktperson med  
medlemsnummer. Send meg en e-post hvis du mangler dette.  
 
Meld fra om eventuelle allergier eller spesielle behov ved påmelding. 
 
Påmeldingsfrist:  10. januar 2023.   
 

 
Spørsmål:    
Ta kontakt med Irene Pande, irene.pande@4h.no tlf. 960 96 776  
 
Arrangør: 4H Oppland, og 4H-gård Norge  
 
 
Arrangementet er åpent for alle 4H-gårder, ansatte og andre som er 

interessert i besøksgårdsvirksomhet. 
 
 
 
 

Lærerike gardsopplevingar 
4H-gardane inviterer deg til lærerike gardsopplevingar der du blir kjent med dyr og natur, og 
lærer om landbruk og matproduksjon. 
Det finst 50 4H-gardar eller 4H-setrar landet rundt. Alle gardane er med i 4H-gard Norge og 
får tilbod om nettverk, kurs, kompetanseheving og hjelp i utviklinga av  
tilbodet på garden eller setra. 4H-gard Norge er også del av det europeiske  
nettverket av besøksgardar, EFCF. Les meir på www.cityfarms.org.  
 
4H-gardane er del av 4H Norge, ein landsomfattande, ideell barne- og ungdoms- 
organisasjon som er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig. Formålet til 4H er å utvikle ein 
aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarskjensle og respekt for natur og menneske. 
Mottoet til 4H er «å lære ved å gjere». Kjerneverdiane til 4H er klårt hovud, varmt hjarte, 
flinke hender og god helse.  
Meir om 4H og 4H-gardane på 4h.no og 4hgard.no  
 

 

  

mailto:irene.pande@4h.no
http://www.cityfarms.org/
https://4h.no/
https://4hgard.no/


 

 

Program 

Fredag 10.februar 
12.00  Styremøte for 4H-gård Norge  
17.30  Registrering /kaffe  
18.00   Velkommen til seminar v/styreleder Jessica Kennedy 

Velkommen til Oppland  
Informasjon om helgens program  

18.15 – 20.00 ÅRSMØTE 4H-GÅRD NORGE    
 

20.00  Middag   
 

Lørdag 11. februar 
09.00  Avreise til Vestgarden Wien 4H-gård.  
09.30. – 18.00 Aktiviteter og offisiell åpning på Vestgarden Wien 4H-gård. 

 Besøk på Øvre Kjekshus/Thorbjørnrud ysteri 
Pølsekurs v//Olav Lie Nilsen.  
Sen lunsj med egne produserte pølser.  
Omvisning og trivelig lag på Kjekshus før ferden går tilbake til 
Granavolden.  

20.00   Årsmøte middag  
 

Søndag 12.februar 
09.00 -11.45 Gruppearbeid 

Det gode eksemplene, presentasjon av aktiviteter på utvalgte 4H-
gårder    

11.45-12.00 Oppsummering og avslutning v/Jessica Kennedy   
12.00  Lunsj og avreise    
 
 
Styremøter 
Styret i 4H-gård Norge og årsmøteordfører har møte på fredag fra klokka 12.00.  Det nye 
styret har frokostmøte på hotellet søndag klokka 07.30. evt. etter lunsj. 
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