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Helårsåpent

Kafeteria m/á la carte

Stor pizzameny

Bestill og ta med heimat

Pub m/ alle rettigheter

Utleie av hytter, gratis WiFi

Kurs og selskap i våre 
nyoppussede lokaler

Catering - vi leverer til 
små og store selskap!

Vi tilbyr følgende

Vi disponerer 80 senger fordelt 
på 9 enheter

Ta med mat heimat, ring oss på
32 71 33 50 eller besøk oss.

Vi tar i mot alt fra små til store 
selskap. Mulighetene er mange.

Salg av elgkjøtt

Vi selger elgkjøtt i 
vår kafeteria

Hj. laget elgkarbonader  10 stk/250,-

Elgstek  kilo/270,-

Elgfilet (ytre)  kilo/370,-

Grytekjøtt  kilo/170,-

Kjøttdeig av elg  kilo/160,-

Viltsaus  liter/100,-

Viltkraft  liter/60,-

3359 Eggedal

Tlf. 32 71 33 50
E-post: post@haglebu.no
www.haglebu.no

Følg oss på Facebook!
@Haglebu Fjellstue

HAGLEBU FJELLSTUE

50-års jubileum i 2016
- Vælkømmin innom te uss
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Lørdag 3. september Kl. 17.00Trubadur i ”pøbben”

Lørdag 19. november Kl. 17.00Quiz i   ”pøbben”

Denne helgen er det igjen dekket til julebord på 
Fjellstua. Bindene påmelding. 
Påmelding til post@haglebu.no eller 
ring 32 71 33 50.
Mer info om arrangementet kommer senere.
Vi tar selvsagt imot firmaer og grupper andre 
datoer også

Julebord med hjemmelaget mat

Lørdag 3. desember Kl. 19.00

Vi holder Rakafisklag i år også, og som tidligere år 
får vi besøk av kokken Frode Aga. Du kan forsyne 
deg av en buffet med husets rakafisk og masse 
godt tilbehør. Trubadur i «pøbben» etterpå.

Gerd Miriam Thoreid er en norsk musiker og sanger. 
Hun går for å være Norges eldste stand-up-komiker. 
Hun kommer til Fjellstua! 

Begrenset plasser. Påmelding innen 16 oktober. 
Bindene påmelding.
Påmelding til post@haglebu.no eller 
ring 32 71 33 50.

Rakafisklag m/ Frode Aga og 
GT Sara

Lørdag 12. november Kl. 19.00

Se eget program for Høstmarked på Haglebu 6. - 8. oktober Side 5.

Vi inviterer til nissegøy for smånisser mellom
to og tolv år. Barna møter opp på Fjellstua i 
hovedsalen, og etter en stund vil vi gå sammen 
opp til lavvoen med fakler. Mens barna er på 
nissefest, arrangerer vi quiz i puben. Mer info om 
arrangementet kommer senere.

Nissefest m/Quiz - 5.dag jul

Torsdag 29.desember Kl. 15.00
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 » Vasking
 » Pussing av 
vinduer

 » Maling
 » Flislegging
 » Snøbrøyting
 » Nøkkel-
tjeneste

 » Snømåking
 » Varelevering
 » Pipefeiing
 » Snekker-
tjenester

 » Salg og 
 levering av  

ved

 » Graving
 » Tilsyn og 
vaktmester-
tjenester

 » Levering og 
montering av 
alarm

 » Med mer.

Hytteservice
En helårsåpen bedrift, som er på plass 
hver dag, for å kunne bidra med hjelp og 
tjenester til deg som hytteeier.

Tlf: 90828121       E-post: morten@haglebu.no

Haglebu Fjellstue inviterer til nyttårsfeiring med 
levende musikk, gløgg, hjemmelaget buffet og 
hyggelig selskap. 
Se haglebu.no for mer informasjon

Påmelding innen 10.12, minimum 100 personer totalt.  
Ved påmelding under 100 pers, vil arrangementet 
bli avlyst.

Buffet og livemusikk

Nyttårsaften Kl. 19.00
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Høstmarked

HØSTMARKED 
på Haglebu 6. - 8. oktober

Haglebu Feriesenter, Haglebu Skisenter, Haglebu Fjellstue og 
Haglebu Turistheim ønsker deg velkommen! Teltet står ved Haglebu Skisenter.

N
Y

H
ET

LØRDAG
Standup også i år. Mer informasjon 
kommer senere.  
Forhåndssalg av billetter! 

Ta kontakt med Haglebu Feriesenter, 
Haglebu Fjellstue eller Haglebu Turistheim 
allerede nå.
Teltet er åpent hele dagen fra 11.00.
Flotte boder med mange gode tilbud

TORSDAG
Barnedisco for de minste, og
quiz for de voksne.
Barnedisco 18.00–21.00. Salg av pølser og
brus med mer. Gratis inngang. Alkoholfritt
arrangement. Quiz for voksne (med
alle rettigheter) i kafeteria i Skisenteret.

FREDAG
REBUSLØP - for hele familien, 2,3 km 
KONKURRANSE - hvem er raskest opp til 
Haglebunatten? 

Moteshow med Floyd Åmot og 
Herreavdelingen AS
Allsang med Magne, Roy og Jan
Teltet åpner 20.00. 
Moteshow 21.00,
Allsang etterpå. Gratis inngang.

Delta på arrangementet på Facebook, 
hvor vi vil legge ut mer informasjon.

Takket være våre gode sponsorer, kommer 
klatreveggen også i år.



6

Haglebu Fjellstue Informasjon

HØSTPROGRAM         2016       HAGLEBU 

HELÅRSÅPEN BUTIKK
Vi har åpent hverdager kl. 11 - 14, lørdag kl. 10-16 og søndag kl. 11-15, 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. Ønsker du å slippe å handle på vei til Haglebu? Vi kan pakke 
varene ferdig for deg, og ha posen klar når du kommer til fjells.

6.

Vårt årlige loppemarked, 
begynner kl. 11. Auksjon starter 
kl. 12.30. Vi gjentar suksessen fra 
i fjor og har salg av mat og drikke 
i teltet. Larsen 3 stjerner spiller 
til dans. Vi tar i mot lopper hele 
året i butikkens åpningstid.

www.haglebuferiesenter.no
post@haglebuferiesenter.no

Tlf: 32 71 33 23

24.

JULI

Kl. 11.00. Guidet 
tur for hele 
familien til 
Skinnatten. 
Møt opp utenfor 
butikken med 
godt humør.

AUGUST

Fluefiskekurs med Pål 
Andersen. Påmelding på 
tlf. 32 71 33 23 eller inne i 
butikken. Kurset varer fra 12-18 
med enkel servering underveis, 
pris kr. 500,- for voksne og 
250,- for junior under 16 år.

AUGUST

27.

Følg oss gjerne på                   og
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OVERNATTING
Campingplassen er åpen for drop-in både  
sommer og vinter, med 16-ampers kurs. Vi har 
også ledige helårsplasser. Vi setter gjerne på 
strømmen før du reiser til fjells, slik at vogna 
er varm når du kommer. Vi har tre typer utleie-
enheter; hytter med eller uten bad, tomannsrom 
med kjøkkenkrok og bad, samt en leilighet på  
80 m2 med stue, spisestue, kjøkkenkrok, bad og 
to soverom. Flere av disse er nyoppusset i 2015.

6.

I år kan du legge 
turen til oss og 
spise 17. mai-
buffet. Vi holder 
åpent fra kl. 13-17.

Vårt årlige loppemarked. 
Vi gjentar suksessen fra i 
fjor og har salg av mat  
og drikke i teltet. 
Levende musikk: Larsen 
3 stjerner spiller. Vi tar i 
mot lopper hele året i 
butikkens åpningstid.

24.

AUGUSTMAIMARS

Skjærtorsdag: Påskeskirenn 
og aktiviteter for store og 
små. Telt på plassen med 
salg av lam, “Smaken av 
Haglebu”. Levende musikk 
og dans. Mer info på vår 
hjemmeside.

17.

FISKEKORT
Fiskekort for Haglebuvannet, Tjennleintjern og 
Snøfonntjern - disse fås kun kjøpt hos oss.

BÅT- OG KANOUTLEIE
Vi har båter og kanoer til utleie.

InformasjonHaglebu Feriesenter

DROP-IN CAMPINGPLASS FOR BOBILER
Campingplassen er åpen for drop-in både sommer og vinter, med 16-ampers 
kurs. Flere av plassene for drop-in ligger helt nede ved Haglebuvannet. 

Vi har dessuten tre typer utleie-enheter; hytter, tomannsrom med kjøkkenkrok 
og bad, samt en leilighet på 80 m2 med stue, spisestue, kjøkkenkrok, bad og 
to soverom. Disse er nyoppusset i 2015 og 2016.

I ÅR FÅR DU KJØPT FYRVERKERI 

FRA SVEA FIREWORKS HOS 

HAGLEBU FERIESENTER!
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Annonser

Kafé med en variert lunsj- 
og middagsmeny, desser-
ter og kaker. Egen ta med 
hjem-meny. Alle rettigheter 
i baren. Toetasjes lokaler 
som er velegnet for selska-
per som bryllup, konfirma-
sjoner osv.

LEIE HYTTE?

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

HAGLEBU TURISTHEIM
www.haglebuturistheim.no | post@haglebuturistheim.no | 32 71 33 10

KAFÉ OG BAR CAMPING

Vi har plass til 70 vogner. 
De fleste av våre gjester på 
campingen har helårsplass, 
men vi har også noen ledige 
drop-in-plasser. Vi har et 
fint, nyoppusset sanitær- 
anlegg med dusj, toalett  
og oppvaskbenk.

HUSK VÅR POPULÆRE NYTTÅRSBUFFET!
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Annonser

SKISENTER
En bakke for alle!

Sjekk vær og forhold på 
haglebuskisenter.no

Hold deg oppdatert på 
vår facebookside. 

Følg oss på instagram
@haglebuskisenter

Kort avstand fra Oslo og Drammen

Skiutleie - Salg av skiutstyr - Skiskole - Preparering av ski
Pudderkjøring - Hopp - Rails 

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.

Haglebu Skisenter AS
Tlf: 32 71 33 26 / 905 59 469           Epost: post@haglebuskisenter.no

Besøk også 
vår 

kafeteria!
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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.

Om Sigdal og Eggedal Turistser-
vice
På Sigdal og Eggedal Turistser-
vice 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 elgk-
jøtt, flatbrød, kling, hjemmela-
get syltetøy, sjokoladekjeks og 
mye mer som er lager i, og med 
råvarer fra Sigdal og Eggedal. 

Eggedal Turlag

Tlf: 32 71 48 08 - post@eggedalturlag.no 
www.eggedalturlag.no 

Sigdal og Eggedal Turistservice

Tlf: 32 71 48 08 - post@sigdal-turist.no 
www.visitsigdal.no

Annonser
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Besøk oss i St. Hallvardsvei 8, Lier v/Plantasjen | Vi hjelper deg fra hjemmebesøk til ferdig skreddersydd løsning. 

Åpningstider: 
Mandag-onsdag 10.00-16.00 | torsdag 10.00-18.00
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

Pr
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Vi har flyttet 
inn i nye og større lokaler i St. Hallvardsveien 8, v/Plantasjen på Kjellstad

spesialtilbud på Design by Santex nå!

vi har flyttet
Besøk oss i St. hallvardsvei 8, på Kjellstad v/Plantasjen

SPeSialtilBud På Design by Santex nå!

Vi hjelper deg fra hjemmebesøk til ferdig skreddersydd løsning.

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

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.

Haglebu Vann- og Avløpsselskap

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

Eggedal

Velkommen til en 
hyggelig handel
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Haglebu fjellkirke

Sommer:

06.08. 

07.08.

Høst: 

11.09.

05.10

Jul og nyttår:

24.12. 

31.12.

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.

Hjertelig velkommen til kirke og gudstjenester høstsesongen  2016

www.haglebufjellkirke.no

Loppemarked kl. 11.00 og auksjon kl. 12.30 
ved butikken, Haglebu feriesenter. Lopper 
kan leveres hele året i åpningstiden til 
butikken.

Gudstjeneste med Lise Wold Kleven kl. 
11.00, kirkekaffe.

 
Gudstjeneste kl. 11.00

Familiegudstjeneste kl. 17.00 med Lise Wold 
Kleven, kirkekaffe og hobbyaktivitet for 
barn etterpå.

Julaftengudstjeneste, tidspunkt annonseres 
senere

Nyttårsgudstjeneste kl. 16.00 

TOMTEARBEID  •  STI OG VEIBYGGING  •  ALT INNEN GRAVING
SPRENGING  •  ALLE TYPER TRANSPORTOPPDRAG

VI UTFØRER ALT AV SØKNADER  •  TK 2 

VANN OG 
AVLØP

OPPBYGGING 
AV UTEAREAL

REHABILITERING 
AV GRUNNARBEIDER

Tlf. 95705145 (Kristian) - Tlf. 48073600 (Helje) - Mail: MEDALENMASKIN@HOTMAIL.COM

DIN LOKALE ENTREPRENØR PÅ HAGLEBU

ALARM 
PÅ HYTTA?

Det er flere som tilbyr disse tjenestene, 
MEN det er kun Vakt24 som:
1. Har utrykning lokalt
2.  De som rykker ut er lokalkjent
3.  Vi tar ikke kunder som har lengre 

utrykningstid enn 45 min.

Ring 90 82 81 21 eller 95 73 40 74  

for tilbud.
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Annonser

www.bjorneparkenkjopesenter.no

SENTERET: MAN–ONS 10–18, TORS–FRED 10–20, LØR 10–18, SØN 12–18 
KIWI: MAN-FRE 07-23, LØR-SØN 09-21

BJØRNEHIET KAFÈ • BOOTS MEDISINUTSALG • CARISSIMO • DRESSMANN
CUBUS • GODTELAND • HUS OG HYTTEBUTIKKEN • KIWI • LMC • NILLE 
NOTABENE • PERNILLE • PRINCESS • RISØE • SKORINGEN VINMONOPOLET 

BJØRNEPARKEN 
KJØPESENTER

Sulten?   
Vi har søndagsåpent for hele familien

D
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Bilder

Haglebu Turistheim
Perfekte forhold på 
Haglebu Skisenter

Haglebu Feriesenter

Haglebu
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Bilder

Groptjenn

Haglebu Fjellstue



Haglebu Fjellstue Informasjon

Haglebu Fjellstue
32 71 33 50

www.haglebu.no
post@haglebu.no

Haglebu Skisenter
32 71 33 26

www.skihaglebu.no
post@hagelbuskisenter.no

Haglebu Feriesenter
32 71 33 23

www.haglebuferiesenter.no
post@haglebuferiesenter.no

Haglebu Turistheim
32 71 33 10

www.haglebuturistheim.n
post@haglebuturistheim.no

HERLIGE

HAGLEBU


