
 

Vandringer i Hadelands kultur- 
landskap 1. – 3. september 2017  

- ENDELIG  INVITASJON 
------------------------- 
Frister og påmelding 

 Deltagerne bestiller selv sine rom. 
Rommene holdes reservert til 1. mai; 
deretter avhengig av tilgjengelighet. 

 Som arrangør vil vi være glade for å bli 
orientert; for øvrig koordinerer vi oss med 
Granavolden Gjæstgiveri. 

Økonomi. Deltagerne må selv bekoste reisen til og fra, og dekke sine egne oppholds-
utgifter på gjestgiveriet. Transport mv. under arrangementet støttes av PSO og RiHaTo; i 
tillegg vil RiHaTos støttespillere medvirke med dugnad. Det ser derfor ut til at vi skal 
klare oss uten egenandel. Avhengig av reisemåte kan vi bistå ved reise til og fra, mot 
refusjon av ekstra kostnader.  

Vandringer i pilegrimsfellesskap «tre dager til ende» vil være det viktigste for oss denne 
helga. All vandring vil foregå på faste og gode veier og stier. 

 Fremmøte ved Jevnaker Kirke fredag 1. sept. senest kl. 11.00. Vandring langs 
leden til Granvollen, ca. 7 timer inkl. påspandert lunsj på Sogn gård, midtveis. Evt. 
egen nistepakke før avgang fra Jevnaker. Bagasjetransport til Granvollen ordnes. 

 Lørdag blir vi kjørt til Nes Kirke, Røykenvik, og vandrer tilbake til Granvollen. 
Kulturhistoriske stopp på rekke og rad. Niste fra gjestgiveriet. Full dagsetappe. 

 Søndag transport til Grymyr Kirke, vandring på kjørkevegen fra Randsfjorden via 
Gran Prestegårdshage.  

 Avsluttes søndag 3. sept. etter lunsj, senest kl. 14.00, med tanke på hjemreise. 
 Felles samling og kåserier om kveldene fredag og lørdag. 

Granavolden Gjæstgiveri er fast base for 
overnatting og måltider  

 Pris 2500/2800 kr i dobbelt/enkeltrom 
for kost og losji f.o.m fredag middag (om 
kvelden) t.o.m. søndag lunsj 

 Et antall rom er reservert. Frist for 
bestilling 1. mai 2017. Hver enkelt ordner 
sin bestilling og er ansvarlig for betaling, 
http://granavolden.no/  

Adkomst. Jevnaker Kirke kan enkelt nås med buss, f.eks. fra Gardermoen (hit tar man 
seg lett både med bil, tog og fly), se http://www.askeladden.net/flybuss.  

Forespørsel og kontakt: rihato@online.no  

 

Velkomne! 

Pilegrimsfellesskapet St. Olav  Pilegrimsfellesskapet Ringerike ‐ Hadeland ‐ Toten 

Fra formiddagen fredag 1. september til 
høgstdags søndag 3. september 2017 

holdes et landsomfattende pilegrimstreff 
for vandrere tilknyttet foreningene under 
PSO i regi av RiHaTo og Pilegrimssenter 

Granavollen 


