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Haglebu Fjellstue
Haglebu Fjellstue har vært i privat eie siden starten på
60 tallet da Ester og Eilev Medalen bygget opp stedet.
I dag drives fjellstuen av Morten og Mona (1). Haglebu
Fjellstue tilbyr frittstående hytter og leiligheter med
gratis internett. Skiløype og turterreng rett utenfor
døra og bare 300 m til alpinbakken! Fjellstuen er også
kjent for den gode hjemmelagde maten.

Meny og ta med heimat mat
Vertskap og betjeningen på Haglebu Fjellstue jobber
bevisst mot at maten vi serverer skal være av beste
kvalitet og at du skal ha en fin matopplevelse her hos
oss. Vi har i mange år satt oss som en ære at maten
vår er hjemmelaget helt fra bunn av. Alt gjøres her på
fjellstua. Vi lager våre egne kjøttkaker og vi har våre
helt spesielle og nydelige viltkarbonader.
Vi er veldig stolte av vår anerkjente hjemmelagde
rømmegrøt. Denne serveres fra mai og frem til slutten
av september og må bare prøves. Vi har også a la carte
meny med mange varianter av biff.
Vi kan forberede mange forskjellige retter som du kan
ta med deg hjem. Alt fra pizza til en god viltgryte. Store
deler av maten vi tilbereder har en tilknytning til naturen
og fjellet rundt oss.

”Fjellet er for alle, så
her kjem di te å trivas!”
Fjellet for alle
Helt siden 1987 har vi jobbet med å tilrettelegge vår
bedrift for funksjonshemmede og markedsført oss mot
denne gruppen gjester. Vi synes det er fantastisk flott
å jobbe med dette, og å ha disse flotte menneskene som
gjester. Alle grupper som kommer til oss har med seg
personal eller familiemedlemmer som kjenner gjesten
godt. Da er det opp til oss og lage opplegget for oppholdet
slik at det blir en minnerik og god opplevelse (1 og 2).
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Vi tilbyr
• Helårsåpent
• Selskapslokaler
• Campingplass
• Kafeteria m/á la carte
• Elgkjøtt i vår kafeteria
• Stor pizzameny
• Pub m/alle rettigheter
• Utleie av hytter
• Gratis WiFi
• Hytteservice

Selskap
Vi arrangerer hele året selskaper av forskjellige art. Alt
fra bryllup, bursdager, slektstreff, venners- venners fest
og lignende. Vi åpner hele huset for bespisning og du
kan velge mellom kafeteria og stuene som spisested
(3). Med fjellkirken som nabo nede ved Haglebuvannet
har vi blitt et populært sted å arrangere bryllup. Med
fjellene som bakgrunn, en pyntet liten fjellkirke og
hesteskyss, er det ikke vanskelig å tenke seg at dette
blir en minneverdig stund.
Alt dette i kombinasjon med herlig natur og fjelluft og
ikke minst til langt under vanlige hotellpriser, gjør at
du får mye for pengene enten du kommer med venner,
firma, eller i andre sammenhenger.

Haglebu Fjellstue
Web: www.haglebu.no
Tlf: 32 71 33 50
E-post: post@haglebu.no
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Hva skjer på Haglebu Fjellstue?
NISSEFEST • 29. desember • kl. 15.00
Vi møtes her på fjellstua for lek og moro. Vi går rundt
juletre og synger julesanger. Etterpå må vi rope inn
Klovnen Bibi som ville besøke oss. Deretter går vi
i fakkeltog opp til lavvoen (ca. 500 meter). Vi må
ha med oss varme klær så vi ikke fryser. Her håper
vi nissen har tid til å komme og spise grøt med oss.
Nissefesten koster kr 100,- pr. barn og vi har plass
til ca. 60 barn i lavvo, så her gjelder det å være tidlig
ute. Fristen for å melde seg på til nissefesten er 26.
desember.
DE STORE NISSENE • PUBQUIZ • kl. 15.30
Mens barna er på nissefest, arrangerer vi pubquiz
i «Sjenkestugu». Test kunnskapene og ha det moro
med hytte/campingnaboer og andre deltagere.

HAGLEBU VE OG VEL • 30 desember • kl. 11.00
Vi møtes på Haglebu Fjellstue igjen for å komme et hakk videre når det gjelder å samle
alle som «bruker» Haglebu. Dette være seg campingfolk, hyttefolk, næring og fastboende.
Håper mange av dere setter av datoen og tidspunktet på møte. Vi har kaffen klar og håper
dere kommer.

TRUBADUR • 30. desember • kl. 17.00
Siden det ikke blir nyttårsfest, kan det være en koselig
avslutning på året på Haglebu Fjellstue og møtes
i pøbben med en god trubadur.

QUIZ • 20. januar • kl. 17.00
Utfordre venner, familie eller naboer til en quiz.
TRUBADUR • 3. februar • kl. 17.00
SPRELLEMENN er kjente på Haglebu. Her blir det
liv !!!
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ACOUSTIC BEATLES • 17. februar • kl. 17.00
Gutta fra Det Betales Tor Henning Olsen og Magne
Frydenlund har spilt sammen i Det Betales siden 1999
og de har stått på scenen i Cavern Club i Liverpool mer
enn 50 ganger. Nå presenterer de Beatleslåter med
to akustiske gitarer og sine tostemte vokaler. Det blir
noe nakent, vakkert og lekent over musikken når den
fremføres på dette ekte vis, og når låtmaterialet er
så til de grader kjent for publikum er det også duket
for høy allsangfaktor.

LIVE MUSIKKQUIZ • 24. februar • kl. 17.00
Vi starter ettermiddagen med en live musikkquiz
fra 50, 60, 70, 80 og 90-tallet. Jan spiller videre for
oss etter quiz.

YNGVE FRITJOF KRISTIANSEN • 3. mars • kl. 17.00
Yngve Fritjof Kristiansen er en trubadur og musikalsk
stand-up-artist. Se frem til en kveld med med drøssevis
av gode anekdoter og historier til å krydre det hele
med. Resepten er i følge Yngve mye humor og noe
vakkert. Publikum kan glede seg til et sjeldent musikalsk
enmanns-teater! Denne kvelden er det cover kr 100,-

HENNING KVITNES • 9. og 10. mars
Henning Kvitnes holder intimkonsert 9 og 10 på Haglebu
Fjellstue. Begge konsertene er utsolgt.
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Påske på Haglebu Fjellstue
Åpningstider
Kafeteria/stuer er åpne hver dag kl. 11.00-22.00.
Middag serveres kl. 12.00-21.00. Pizza serveres
til kl 21.30. Puben er åpen hver dag fra kl. 14.00

Arrangementer
SPLITTER PINE DUO • Palmehelgen • kl. 14.00

Magne og Roy spiller både lørdag og søndag.
De spiller også på kvelden.
GRILLER UTE • Palmesøndag • kl. 13.00

Vi starter å grille kl 13.00 og vil være klare
til Holmvassløpet er ferdig og skiløperene
returnerer.
DARTKONKURRANSE • Tirsdag • kl. 12.00

Dartkonkurranse for barn kl. 12.00 og for
voksne kl. 16.00.
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MAGNE FRYDENLUND • 28 mars • kl. 14.00

Trubadur Magne Frydenlund. Barnequiz i salen
kl 15.00.
STOR PÅSKEQUIZ • Skjærtorsdag • kl. 15.00

På kvelden spiller FRY fra kl 22.00. Cover kr
200,- fra kl. 19.00.
LIVE MUSIKK • Langfredag • kl. 19.00

På kvelden spiller FRY fra kl 22.00. Cover kr
200,- fra kl. 19.00.
PÅSKEAFTEN • kl. 19.00

Vi får besøk av bannet Jomars. Dette er et
band som bidrar til god stemning gjennom
mye eget materiale samt norske coverlåter
i sjangeren country og danseband. Musikken
starter ca. kl. 21.00. Fri entre!

SPLITTER PINE DUO

PÅSKEAFTEN
DART

MAGNE FRYDENLUND

STOR PÅSKEQUIZ

FRY

PÅSKEAFTEN
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Påskelunsjen på Haglebu Fjellstue
LANGFREDAG • kl. 13.00

Tradisjonell årlig påskelunsj med
underholdning fra scene. Det vil
bli salg av grillmat og godt drikke.
I tillegg koker vi mange liter med
vår kjente heimelaga rømmegrøt.
Vi er så heldige at Åge Sten Nilsen,
Linda Kvam og FRY spiller fra scenen.
Vi får også besøk av klovn til stor
begeistring fra våre yngre gjester.
Det er ikke lov å ha med medbragt
mat og drikke.
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Sesongavslutning
LØRDAG • 14. april

Vi gjentar suksessen fra i fjor, med scooterkjøring, grilling
og live musikk. Mer informasjon kommer senere.

Høstmarkedet 2018
Vi høyner nivået på stand-up og har alt booka Geir
Schau! Han er en norsk programleder fra Manglerud
i Oslo. Geir Schau jobber i Radio Norges morgenshow
Morgenklubben med Loven & Co. Han har tidligere
bl.a. vært med i Herreavdelingen med figuren Glenn
Rodney Skog og Palme ved reisens slutt i NRK. Her
blir det første mann til mølla angående billetter.
Vi gleder oss!
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Tlf 32 71 33 10
www.haglebuturistheim.no
post@haglebuturistheim.no

LEIE HYTTE?

CAMPING

Haglebu Turistheim har sju
hytter til utleie. Hyttene
ligger i nær tilknytning
til flott turterreng og
Haglebuvannet, med både
bade- og fiskemuligheter.

Vi har plass til 70 vogner.
De fleste av våre gjester på
campingen har helårsplass,
men vi har også noen ledige
drop-in-plasser.

Følg oss på facebook for flotte bilder
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Amund Frøyse
3359 Eggedal
901 25 535
post@h-ba.no

• Graving
• Grunnarbeid
• Tømrerarbeid
• Reablilitering av
hyttefundamenter
• Snøbrøyting
• Scootertransport
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www.haglebuferiesenter.no
post@haglebuferiesenter.no
Tlf: 32 71 33 23/ 940 39 307

DIN LOKALE MATBUTIKK PÅ HAGLEBU - ALLTID ÅPEN MELLOM 11-14
Vi har åpent hverdager kl. 11 - 14, lørdag kl. 10-16 og søndag kl. 11-14, med utvidede
åpningstider i ferier. I butikken kan vi blant annet tilby melk, nystekt brød, frukt og
grønt, tørrvarer, tørstedrikker, salg av elgkjøtt, klær fra Bergans, fiskeutstyr, gass
og ved med mer.

4.
AUGUST
Vårt årlige loppemarked.
Vi gjentar suksessen fra i
fjor og har salg av mat
og drikke i teltet. Vi tar
i mot lopper hele året i
butikkens åpningstid.
Bandet Larsen Duo
spiller til dans på kvelden.
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GUIDA TURER
Det blir guida turer i fjellet
med vår faste guide Hilde
i løpet av sommeren. Mer
info kommer. Kom gjerne
med ønsker på tur - ta
kontakt med oss.

Nytt sanitæranlegg
kommer i løpet av 2018.
Ca 30 nye plasser. Vi
tilbyr WiFi i våre utleieenheter og på drop-in
plassene.

OVERNATTING

Campingplassen er åpen for drop-in helt ned til
Haglebuvannet både sommer og vinter. Vi har
16-ampers kurs. Vi har også helårsplasser.

Vi har hytter uten bad, hvor sanitæranlegg på området
benyttes, tomannsrom med kjøkken-krok og bad, samt en
leilighet på 80 m2 med stue, spisestue,
kjøkkenkrok, bad og to soverom. Flere av disse ble pusset opp i 2015.

FISKEKORT

Fiskekort for Haglebuvannet, Tjennleintjern og Snøfonntjern. Disse fås kun
kjøpt hos oss.

BÅT- OG KANOUTLEIE

Vi har båter og kanoer til utleie.

HUSK AT DU KAN KJØPE
FYRVERKERI HOS
HAGLEBU FERIESENTER!
Følg oss gjerne på

og
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SKISENTER

BUINLIA - Nytt hyttefelt
Tomter med fantastisk utsikt!
Kort avstand til skiløypene
4km fra Haglebu Skisenter

Salg av prosjekthytter / tomter.

Ta kontakt - Kristian 957 05 145 / Jon-Geirr 962 04 030
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En bakke for alle!
Haglebu Skisenter består av 3 heiser, der den lengste er 1093 meter lang med en nedfart på hele 1300 meter og en høydeforskjell
på 200 meter.
Vi har totalt 7 forskjellige nedfarter med varierende vansklighetsgrader, vi har en bakke som passer de fleste ikke minst de aller
yngste.

Skiutleie - Salg av skiutstyr - Preparering av ski
Pudderkjøring - Hopp - Rails - Skiskole
Sjekk vær og forhold på
haglebuskisenter.no

Hold deg oppdatert på
vår facebookside.

Følg oss på instagram
@haglebuskisenter

Lei av billettkø?
Nå kan du bestille heiskort via våre websider, eller via vår app!

haglebuskisenter.no/ticket
For å bestille heiskort må du ha et skipass/chipkort med
kode som kan lades opp.

Last ned vår app!
Haglebu Skisenter AS
Tlf: 32 71 33 26
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Annonser
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Vi er en helårsåpne bedriften på Haglebu, og ettersom vi
er her hver dag hele året så håper vi å kunne bidra med
hjelp og tjenester til deg som hytteeier. Tjenester som
du trenger, ikke har tid til, eller som du ikke synes det
er verdt å ta veien opp til hytta for å få gjort.
Tlf: 90828121 E-post: morten@haglebu.no

Vi gjør blant annet:
• Vasking
• Pussing av vinduer
• Maling
• Flislegging
• Snøbrøyting
• Nøkkeltjeneste
• Snømåking
• Varelevering

• Pipefeiing
• Snekkertjenester
• Salg og levering av ved
• Graving
• Tilsyn
• Vaktmestertjenester
• Levering av alarm
• Montering av alarm

Haglebu vinter/vår
Haglebu 2018
vinter/vår
- Annonse
2018
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Om Sigdal og Eggedal Turistservice
På Sigdal og Eggedal Turistservice i Eggedal sentrum får du all
informasjon om alt som skjer og
rører seg i Sigdal og Eggedal.
Der kan du i tillegg kjøpe kart,
interiør og lokalmat som elgkjøtt, flatbrød, kling, hjemmelaget syltetøy, sjokoladekjeks og
mye mer som er lager i, og med
råvarer fra Sigdal og Eggedal.
Om Eggedal Turlag
Eggedal Turlag kjører alle
skiløypene i fjellet og har som
mål å tilby flotte løyper hele
vinteren.
De preparerer nå ca. 350 km.
med løyper til hver helg, og hver
ukedag ved behov i ferier.
Alle inntekter går direkte ut igjen
til skiløypene. Ønsker du å bidra
til skiløypene i Eggedalsfjellet,
gå inn på eggedalturlag.no”
Følg med på skisporet.no for å
se hvilke løyper som er kjørt.

Sigdal og Eggedal Turistservice
Tlf: 32 71 48 08 - post@sigdal-turist.no
www.visitsigdal.no
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Eggedal Turlag
Tlf: 32 71 48 08 - post@eggedalturlag.no
www.eggedalturlag.no

Eneste aktør på vann og avløp i Haglebu
området. Vi samarbeider med lokale
entreprenører og grunneiere.

Haglebu Vann- og Avløpsselskap
Haglebu vann- og avløpsselskap leverer vann og avløp på Haglebu
– Selskapet er eid av Sigdal Kommune Vi er eneste aktør på vann og
avløp i Haglebu området. Vi graver og legger vann frem til hytteveggen.

www.hagas.no

3359 Eggedal - Tlf. 977 06 748 - E-post: post@hagas.no

DIN LOKALE ENTREPRENØR PÅ HAGLEBU

Dagligvare
Interiør
Jernvare
Sport/fiske
Leker
Bensinstasjon
Frisør
Fysioterapeut

VANN OG
AVLØP

OPPBYGGING
AV UTEAREAL

REHABILITERING
AV GRUNNARBEIDER

TOMTEARBEID • STI OG VEIBYGGING • ALT INNEN GRAVING
SPRENGING • ALLE TYPER TRANSPORTOPPDRAG
VI UTFØRER ALT AV SØKNADER • TK 2
Tlf. 95705145 (Kristian) - Tlf. 48073600 (Helje) - Mail: MEDALENMASKIN@HOTMAIL.COM

Haglebu vinter/vår 2018 - Annonser
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PRODUSERT AV BYAVISA

Forleng sesongen med et uterom fra Santex.
Nå er sortimentet større enn noensinne, hvor vi også tilbyr
Foldedører • Lamellgardiner • Glassrekkverk • Peisbord
Vi hjelper deg fra hjemmebesøk til ferdig skreddersydd løsning.

ROM FOR NYTT LIV!

Åpningstider: Se hjemmeside

Vi hjelper deg fra hjemmebesøk
til ferdig skreddersydd løsning
MALT REISVERK PÅ KJØPET
Bestiller du ditt uterom med levering før 31.03.2018
Byr vi på ferdig grunnet og malt reisverk. Verdi kr. 15.000,SUPERIOR RABATT
Bestiller du et vinterisolert uterom i Superior-serien
får du ytterligere 10% rabatt.
LEVERING AV UTEROM 2018
Bestiller du ditt uterom før 31.12.2017
unngår du prisøkningen på 5% fra nyttår.
( selv om levering er i 2018 )
Våre komplette Uterom
Vinterhager skreddersys etter kundens ønske og behov.
Vi hjelper deg med planlegging og befaring,
slik at prosessen skal bli så enkel som mulig for deg.
Besøk gjerne en av våre utstillinger i Tønsberg, Drammen og Gjøvik.
(se lysthuset-uterom.no for adresse og åpningstider)
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Design: 07 Media avd. Moss

St. Hallvardsvei 8, Lier | Nordbyveien 226, Skjetten | Semsbyveien 124, 3170 Sem
Amsrudvegen 2-4, 2827 Hunndalen | lysthuset-uterom.no | post@lysthuset-uterom.no | Tlf. 32 69 99 10

Bredbånd på Haglebu!
Bestill hytte abonnement nå!

3 første mnd gratis for 8/2Mb/s.
Bestilling gjøres på: www.eke.no

Web kamera på hytta!

Styres via APP ferdig montert kr. 3 500,For de som bestiller nytt abonnement i år.

Avd. Krøderen
3535 Krøderen
Tlf. 32 14 70 50

Avd. Åmot
3340 Åmot
Tlf. 32 15 07 20

Avd. Sigdal
3350 Prestfoss
Tlf. 32 15 07 30

Avd. Kongsberg
3613 Kongsberg
j
Tlf. 31 30 70
00
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Haglebu fjellkirke

www.haglebufjellkirke.no

Hjertelig velkommen til kirke og gudstjenester 2017
Sommer

Høstferien

17.06. Dugnad ved fjellkirken lørdag kl. 10.00

04.10

18.06 Gudstjeneste kl. 11.00, kirkekaffe

Åpen kirke
Vi håper å holde kirken åpen noen dager i slutten av juli/1. uke i august. Det vil bli skiltet ved
parkeringsplassen.
Natursti:
Det vil henge oppe en natursti for alle rundt
kirken i sommer.
05.08 Loppemarked/bruktmarked kl. 11.00 og auksjon
kl. 12.30 ved butikken, Haglebu feriesenter.
06.08 Gudstjeneste med Lise Wold Kleven kl. 11.00,
kirkekaffe

Familiegudstjeneste kl. 17.00

Med Lise Wold Kleven, kirkekaffe og hobbyaktivitet for barn
etterpå.

Jul og nyttår:
24.12

Julaftengudstjeneste

31.12

Nyttårsgudstjeneste kl. 16.00

Tidspunkt annonseres senere

Velkommen som medlem i fjellkirkeforeningen.
Kr. 50,- for enkeltperson 100,- for familie.
Innmelding kan skje på e-post til
knut.mogedal@getmail.no,
gry.buhaug@ebnett.no, eller SMS til 97738115.

Loppemarkedet/bruktmarkedet og auksjon 5.8.2017, kl 11.00/12.30.
Fjellkirken håper å få inn mange gode gjenstander til auksjonen for å gjøre den mer interessant og spennende. Gjenstander/lopper kan leveres i butikkens
åpningstid hele året. Dessverre ser vi oss ikke i stand til å ta imot store stoppede møbler. Gjenstandene generelt bør være av gjenbruksinteresse.
Har du lyst til å være med som frivillig, så ta gjerne kontakt.

Kom innom
oss og finn din
drømmepeis!
www.thonco.no |
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tlf: 32 78 14 40

nygreklame.no

Velkommen til vår
butikk i Eggedal!
Tradisjonsbakst, husflidsartikler,
interiør, klær og mye annet.
Vi selger fyrverkeri fra Engelsrud, og
hele overskuddet blir gitt til Eggedal
skole- og ungdomskorps.

NYG skaper
hehetlige
løsninger som
styrker din
merkevare!
Reklame

Navnet Haglebu er det gamle
”Haglendebu” som betyr
”bua i det gode lende”.
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