
program sommer og høst 2018

Haglebu
Fo

to
: T

rin
e 

Fr
øy

se

                   Haglebu Fjellstue
www.haglebu.no

Haglebu Skisenter
www.skihaglebu.no

Haglebu Feriesenter
www.haglebuferiesenter.no

Haglebu Turistheim
www.haglebuturistheim.no
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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 fj ellstua av Morten og Mona (1). 
Haglebu Fjellstue tilbyr frittstående 
hytter og leiligheter med gratis inter-
nett. Skiløype og turterreng rett utenfor 
døra og bare 300 m til alpinbakken! 
Fjellstua er også kjent for den gode 
hjemmelagde maten.

MENY OG TA MED HEIMAT MAT 
Vertskapet og betjeningen på Haglebu 
Fjellstue jobber bevisst for at maten vi 
serverer skal være av beste kvalitet og 
at du skal ha en fi n matopplevelse her 
hos oss. Vi har i mange år satt oss som 
en ære at maten vår er hjemmelaget 
helt fra bunnen av. Alt gjøres her på 
fj ellstua. 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 
fj ellet rundt oss.

”Fjellet er for alle, 
   så her kjem di te 
   å trivas!”

1

2

3

FJELLET FOR ALLE
Helt siden 1987 har vi jobbet med å 
tilrettelegge vår bedrift  for funksjons-
hemmede og markedsført oss mot 
denne gruppen gjester. Vi synes det er 
fantastisk fl ott å jobbe med dette, og å 
ha disse fl otte menneskene som 
gjester. Alle grupper som kommer til 
oss har med seg personal eller familie-
medlemmer som kjenner gjesten godt. 
Da er det opp til oss og lage opplegget 
for oppholdet slik at det blir en minne-
rik og god opplevelse (1 og 2).

SELSKAP
Vi arrangerer hele året selskaper av 
forskjellig 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 fj ellkirken som nabo nede ved 
Haglebuvannet har vi blitt et populært 
sted å arrangere bryllup. Med fj ellene 
som bakgrunn, en pyntet liten fj ellkirke 
og hesteskyss, er det ikke vanskelig å 
tenke seg at dette blir en minneverdig 
stund. 

Alt dette i kombinasjon med herlig 
natur og fj elluft  og ikke minst til langt 
under vanlige hotellpriser, gjør at du 
får mye for pengene enten du kommer 
med venner, fi rma, eller i andre 
sammenhenger.

Vi tilbyr
- Helårsåpent
- Selskapslokaler
- Campingplass
- Kafeteria med á la carte
- Elgkjøtt i vår kafeteria
- Stor pizzameny
- Pub med alle rettigheter
- Utleie av hytter
- Gratis WiFi
- Hytteservice

HAGLEBU FJELLSTUE
www.haglebu.no | 32 71 33 50
post@haglebu.no
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Ta med heimat
Pizza - ring og bestill. Du kan 
selvsagt bestille alle retter fra 
menyen vår, og ta med hjem.
Haglebutrollet                   
Skinke

Haglebunatten                        
Pepperoni, sopp og løk 

Skjenkestugu spesial                                 
Skinke, pepperoni, mais

Kokkungen                                
Bacon, pepperoni, jalapenos, mais

Budeia   
Bacon, skinke, sopp, løk 

Vegetarpizza               
Veganbolle, paprika, sopp, løk

Olsens   
Biff , sopp, løk

50/50 
Velg to halve fra menyen 
Alle våre bunner har gluten i seg, 
men vi har også glutenfri bunn.

Tlf Haglebu Fjellstue: 32 71 33 50

HVA SKJER PÅ HAGLEBU?
ONSDAG 27. JUNI 

Mountain Rally Rullestol 11.00
(mer info på s. 6). Rallyførerne 
Anders Grøndahl og Mads Østberg 
kommer og det blir gratiskonsert 
med Åge Sten Nilsen!

 LØRDAG 27. OKTOBER 

Countrykveld i pøbben 17.00 
med Ottar Big Hand Duo.
Cover 100,- kr.

4.-6. OKTOBER 

Høstmarked torsdag, fredag og 
lørdag (se s. 7). Få med deg stand-up 
med Geir Schau lørdag 20.00! 

LØRDAG 25. AUGUST        

QUIZ i pøbben 17.00.

HUSK QUIZ I PØBBEN!

LØRDAG 29. SEPTEMBER 

Hør Magne Frydenlund og Tommy 
Løken-Elstad (Plumbo) 17.00.
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LØRDAG 17. NOVEMBER 

Rakafi sklag 19.00. Tradisjonen 
tro holder vi rakafi sklag og som 
tidligere får vi besøk av kokken 
Frode Aga. Du kan forsyne deg 
fra en buff et med husets raka-
fi sk og masse godt tilbehør. 
I tillegg har vi en liten 
overraskelse...
Sprellemenn spiller i pøbben 
etterpå. Mer info kommer.

       

Julebord med hjemmelaget mat 19.00.
Påmelding til post@haglebu.no eller 
tlf. 32 71 33 50. Bindende påmelding. 
Mer info om arrangementet kommer 
senere. Vi tar selvfølgelig i mot fi rmaer 
og grupper andre datoer også.

 LØRDAG 29. DESEMBER 

Nissefest for barna og Quiz 
for voksne. Begge begynner 
15.00. Mer info kommer.

 Nyttårsfest 19.00. 
Mer info kommer. 

MANDAG 31. DESEMBER
INTIM-

KONSERT 
MED OLE PAUS 

2. februar 2019. 
Sett av datoen! 

 

 

LØRDAG 8. DESEMBER

VELKOMMEN TIL 
MOUNTAIN RALLY RULLESTOL
ONSDAG 27. JUNI 2018 | HAGLEBU FJELLSTUE

GRATIS ARRANGEMENT
Mountain Rally Rullestol er et gratis arrangement for deg som 
er rullestolbruker eller har en funksjonsnedsettelse. Vi ønsker 
å vise deg at det fi nnes mange muligheter til å komme seg ut i 
fj ellheimen, med eller uten hjul. 

Denne dagen kommer det mange leverandører av hjelpe-
midler, og du kan dermed få prøvekjøre et stort utvalg av 
produkter på grus, asfalt eller i terrenget. Om du vil, kan du 
også delta gratis på rallyet og kanskje vinne fl otte premier!

PROGRAM MOUNTAIN RALLY RULLESTOL 2018
11:00 Åpning m/velkomsttale & informasjon
11:15 Innlegg fra hovedsponsor, Assister Meg
13:30 Rallyet starter & avsluttes med premiering
16:30 Foredrag av Himmeljegerne 
 og underholdning
18:00 Arrangementet avsluttes

GRATISKONSERT 
ÅGE STEN NILSEN

17.00!
-

RALLYFØRERNE 
MADS ØSTBERG OG 
ANDERS GRØNDAHL 

KOMMER!

MER INFORMASJON: 
www.haglebu.no | post@haglebu.no
32 71 33 50 | 913 54 005 

For å lese mer om leverandører og 
sponsorer, se hjemmeside eller 
Mountain Rally Rullestol på Facebook
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Høstmarked PÅ HAGLEBU
4.-6. OKTOBER 2018 

TORSDAG 4. OKTOBER
Barnedisco for de minste og quiz for 
de voksne.
• Barnedisco 18.00-21.00. 
• Salg av pølser, brus med mer.
• Gratis inngang. Alkoholfritt arrangement.
• Quiz for voksne (med alle rettigheter) 
   i kafeteria i Skisenteret.

FREDAG 5. OKTOBER
Rebusløp 11.00.
• 2,3 km - for hele familien.

Haglebunatten Opp 14.00.
• Hvem er raskest opp til Haglebunatten?
• Aktiv og trimklasse.

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

LØRDAG 6. OKTOBER
Teltet er åpent 

hele dagen fra 11.00
• Boder og aktiviteter

Stand-up med 
Geir Schau 

i teltet 20.00

Delta på 
arrangementet 
på facebook, 
hvor vi vil 
legge ut mer 
informasjon!

Takket være våre gode 
sponsorer kommer 
klatreveggen også i år!

 

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

Om Sigdal og Eggedal 
Turistservice
På Sigdal og Eggedal Turist-
service 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.
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Velkommen til vår
butikk i Eggedal!

Tradisjonsbakst, husflidsartikler, 

interiør, klær og mye annet. 

Åpningstider fom. uke 26 tom. uke 33: 
Mandag-torsdag: 10.00-17.00

Fredag: 10.00-20.00 
Lørdag 10.00-16.00

Knallgod softis, kuleis og milkshake!

Hytt eservice
 

Vi er en helårsåpen bedrift  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

1.august åpner vi 
avdelingskontor i Prestfoss. 

Velkommen til oss!

Eneste aktør på vann og avløp i Haglebu 

området. Vi samarbeider med lokale 
entreprenører og grunneiere.

Haglebu Vann- og Avløpsselskap

www.hagas.no

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.

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

www.haglebuferiesenter.no
post@haglebuferiesenter.no
Tlf: 32 71 33 23/ 940 39 307

4.

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.

AUGUST 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.

HUSK AT DU KAN KJØPE 
FYRVERKERI HOS 
HAGLEBU FERIESENTER!

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.

Følg oss gjerne på                   og                             
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Haglebu Fjellkirke – på toppen av Kunstnerdalen
Haglebu Fjellkirke er en intim kirke som ligger vakkert til på 
Grantangen mellom Haglebuvannene, rett under Haglebunatten 
1278 - like ved Kulturstien og Gapahuken. 

Fjellkirken er et fellesskap med gudstjenester julaft en, nyttårs-
aft en, i vinterferien, påsken, sommerferien, høstferien. Vi inviterer 
til kirkekaff e, familiesamling, natursti, Bibelsti, åpen kirke … 

TA GJERNE KONTAKT:
Orientering, omvisning, samtale: Vigdis 907 59 066 | Tor-Odd 
952 16 886 | Frode 901 39 439 Medlemskap: Knut 907 22 351
Gudstjenester, arrangement, utleie: Gry 977 38 115
Nettside: www.haglebufj ellkirke.no Facebook: Haglebu Fjellkirke

HØST
- Onsdag 3.10 kl 17.00: Familiegudstjeneste - kirkekaff e 
og hobbyaktiviteter 
JUL OG NYTTÅR
- Mandag 24.12: Julegudstjeneste 
- Mandag 31.12: Nyttårsgudstjeneste 

Velkommen til Fjellkirken i 2018: 
SOMMER 
- Lørdag 16.6 kl 10.00: Dugnad ved Fjellkirken
- Søndag 17.6 kl 11.00: Gudstjeneste - kirkekaff e 
- Lørdag 4.8 kl 11.00: Bruktmarked ved Haglebu 
   Feriesenter. Auksjon 12.30.
- Søndag 5.8 kl 11.00: Gudstjeneste - kirkekaff e
SE PLAKATER FOR ENDRINGER OG ANDRE ARRANGEMENTER! 

Åpningstider storgårdscafé
Man-lør: 10.00-21.00
Søn: 13.00-19.30
Søndagsbuffet 13.00-18.00

www.eggedal-borgerstue.no
facebook.com/eggedalborgerstue
32 71 46 18 / 926 39 463

Eggedal Handelslag
VI HAR OGSÅ 
STORT UTVALG AV

GAVER & INTERIØR
SPORT & FRITID
FISKE

ÅPNINGSTIDER:
Man-ons: 09.00-17.00
Torsdag: 09.00-18.00
Fredag: 09.00-19.00
Lørdag: 09.00-16.00

Tlf 32 71 46 03 - eggedal@jernia.no

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

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

facebook.com/haglebuturistheim.no

Tlf 32 71 33 10 
www.haglebuturistheim.no
post@haglebuturistheim.no 
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Amund Frøyse 
3359 Eggedal
901 25 535 
post@h-ba.no

• Graving
• Grunnarbeid
• Tømrerarbeid
• Reablilitering av  
   hyttefundamenter
• Snøbrøyting
• Scootertransport

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
Tlf. 31 30 70 00j

Bredbånd på 
Haglebu og Reinsjø!

Bestill hytte abonnement nå!

Betaler kun kr. 1 800,-  
i abonnement ut året for 8/2Mb/s.

Bestilling gjøres på: http://www.eke.no 

Vi ønsker alle våre nåværende og kommende kunder en riktig god sommer!

Se også alle vår «live» webkameraer på :
 http://www.eke.no/webkameraer
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Lei av billettkø?

En bakke for alle!

Last ned vår app! 

Nå kan du bestille heiskort via våre websider, eller via vår app!

Haglebu Skisenter består av 3 heiser, der den lengste er 1093 me-
ter lang med en nedfart på hele 1300 meter og en høydeforskjell 
på 200 meter. 

Vi har totalt 7 forskjellige nedfarter med varierende vansklighets-
grader, vi har en bakke som passer de fleste ikke minst de aller 
yngste.

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

haglebuskisenter.no/ticket

For å bestille heiskort må du ha et skipass/chipkort med 
kode som kan lades opp.

SKISENTER

Sjekk vær og forhold på
haglebuskisenter.no

Hold deg oppdatert på
vår facebookside.

Følg oss på instagram
@haglebuskisenter

Haglebu Skisenter AS
Tlf: 905 59 469

Kafeteriaen 

er åpen hele 

sesongen!

Velkommen

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

Lei av billettkø?

En bakke for alle!

Last ned vår app! 

Nå kan du bestille heiskort via våre websider, eller via vår app!

Haglebu Skisenter består av 3 heiser, der den lengste er 1093 me-
ter lang med en nedfart på hele 1300 meter og en høydeforskjell 
på 200 meter. 

Vi har totalt 7 forskjellige nedfarter med varierende vansklighets-
grader, vi har en bakke som passer de fleste ikke minst de aller 
yngste.

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

haglebuskisenter.no/ticket

For å bestille heiskort må du ha et skipass/chipkort med 
kode som kan lades opp.

SKISENTER

Sjekk vær og forhold på
haglebuskisenter.no

Hold deg oppdatert på
vår facebookside.

Følg oss på instagram
@haglebuskisenter

Haglebu Skisenter AS
Tlf: 905 59 469

Kafeteriaen 

er åpen hele 

sesongen!

Velkommen
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Forleng sesongen med et uterom fra Santex.  
Nå er sortimentet større enn noensinne,  

hvor vi også tilbyr · Foldedører · Lamellgardiner  
· Glassrekkverk · Peisbord

Åpningstider: Se hjemmeside
St. Hallvardsvei 8, Lier · Semsbyveien 124, 3170 Sem  

· Amsrudvegen 2-4, 2827 Hunndalen

lysthuset-uterom.no · post@lysthuset-uterom.no · 326 99 910

ROM FOR NYTT LIV!

Vi hjelper deg fra hjemmebesøk  
til ferdig skreddersydd løsning
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DIN LOKALE ENTREPRENØR PÅ HAGLEBU

UTLEIE AV 
MINIGRAVER

OPPBYGGING AV
UTEAREAL

REHABILITERING
AV GRUNNARBEIDER

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

VI UTFØRER ALT AV SØKNADER • TK 2

Velkommen til SPAR Eggedal

Velkommen til YX Eggedal
Åpningstider: Man-fre: 08-21 Lør: 08-20 Søn: Stengt

Åpningstider i sesong blir publisert på Spar.no og vår Facebook-side. Følg oss gjerne!

Rabatterte priser på 
bilvask hver torsdag 
i hele sommer!

Følg oss gjerne på 
Facebook!

Åpningstider: 
Man-tors: 07-19 
Fre: 07-20 
Lør: 08-19 
Søn: 09-20

TILBUD!
FRA 34,90

Nyhet: Som Coop-
Medlem får du nå 
55 øre i medlemsbonus 
for hver liter drivstoff 
som tankes på YX! 
Les mer på coop.no

Gjelder ikke morsmelkerstatning
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                   Haglebu Fjellstue
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www.haglebuferiesenter.no

Haglebu Turistheim
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Oslo - Haglebu  160 km
Drammen - Haglebu 120 km
Prestfoss - Haglebu 51 km
Gol - Haglebu  50 km
Bromma - Haglebu 19 km


