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NÆROMRÅDET – VERDT Å SE PÅ GRANAVOLLEN 
 
 
Midt i kulturlandskapet på Granavollen ligger flere flotte attraksjoner og severdigheter. 
Felles for dem alle – du trenger ikke transportmidler, bare ta Apostlenes hester fatt.   
 
Selve veien utenfor døra til hotellet er Pilegrimsleden som også er del av den Bergenske 
Kongevei akkurat her.  
Flere og flere velger å gå deler av disse i løpet av livet, og kanskje blir dette din nye hobby?  
 
Alle våre nære anbefalinger kan benyttes året rundt – nydelig vinterdag eller varm 
sommerdag – området er vakkert uansett! 
 
Og du? Vet du forskjellen på Granavollen og Granavolden?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

GLASSLÅVEN – omvisning – utstilling - konserter  

Vår nærmeste nabo, Glasslåven Kunstsenter har etter 

åpningen april 2016 av Dronning Sonja, gjort stor 

suksess med sine mange utstillinger og spennende 

omvisninger. Kun 50 meter fra hotellet. 

www.glasslaven.no  

 

HELGUM GÅRD – utsalg 

Fra 1980 har Tor Andreas Gaarder og hans kone Elisabeth 

Faye Gaarder, hatt Helgum som sitt hjem og sin 

arbeidsplass sammen med deres tre barn.  Fra 2013 ble 

Norsk pelssau også en del av produksjonen på gården og 

danner grunnlaget for gårdsbutikken og verksted. Kun 

500 meter fra hotellet.  

 Skinnfeller | Norge | Helgum gårdsbutikk I Kunsthåndverk 

 

 

  

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

SØSTERKIRKENE – omvisning og/eller konsert  

Søsterkirkene på Gran er to middelalderkirker 

plassert side ved side på Granavollen. Begge 

er bygget før 1200-tallet – kun 100 meter fra 

hotellet.  
www.historiskehadeland.no   

 

STEINHUSET – omvisning og/eller konsert med 

bevertning 

 

Steinhuset på Gran Prestegård, er enestående i sitt 

slag på bygdene i Norge. Kombiner gjerne opphold på 

Granavolden Gjæstgiveri med en kveld her for kun 

deres gruppe. Kun 300 meter fra hotellet. 

Steinhuset | Prestebolig, representasjonshus og forsvarsverk fra år 1200 

 

http://www.glasslaven.no/
https://www.helgum.no/
http://www.historiskehadeland.no/
https://steinhuset.org/


 

 

Vi setter sammen en rekke morsomme og spennende øvelser. 
Fokuset er på samarbeid, kommunikasjon og lagarbeid. Dette 
er øvelser som passer for alle uansett alder og fysisk nivå.  
 

Hvert lag har med seg en aktivitetsleder fra Fossen Friluft.  
Etter at alle oppgavene er gjennomført, vil lederen fra Fossen 
Friluft ta en rask gjennomgang med sitt lag.  
 
 

Varighet 2- 2 1/2 timer 
Passer for grupper fra 8-400 og alle årstider 
Pris fra kr. 650,- pr. person (eks.mva) 
 

GRANAVOLDENS TØFFESTE 

SKAUGØY 

KAMP GRANAVOLDEN 

UTEAKTIVITETER  
 
I samarbeid med Fossen Friluft har vi ofte aktiviteter her på Granavolden Gjæstgiveri. De 
stiller med alt utstyr og erfarent mannskap.   
Vi nevner 3 av våre mest populære aktiviteter, men Fossen Friluft skreddersyr gjerne et eget 
opplegg for dere.  
 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ta med kollegaene eller venner på en spennende utfordring. 
Her konkurrerer man en mot en, i øvelser som øksekast, 
balanseoppgaver, kunnskap, pil og bue, melkespannholding 
etc. Her får man virkelig satt både kropp og hode på prøve! 
 

Varighet avhenger av størrelse på gruppen. 
 

Aktiviteten passer best vår, sommer og høst. 
Passer fint for grupper fra 4-50 
 

Pris fra kr. 300,- pr. person (eks. mva) 
 
 

 

Her har vi satt sammen aktiviteter som fokuserer på å ha 
det gøy sammen og få frem latter og glede. 
Store grupper vil bli delt inn i lag. Det vil være en 
fellesstart og lagene konkurrerer om å komme først i mål. 
 

Skaugøy passer alle årstider 
 

Passer for grupper fra 5-400 
 

Pris fra kr. 400,- pr. person (eks. mva) 

 



 

 

En uformell historietime, fra mjød til mikrobryggeri 

På Historiske vorspiel får du servert Hadelandregionens historiske høydepunkt på 45 

uformelle og morsomme minutter. Vi byr på vikingkonger, den mørke middelalderen, 

forbudstid, hjemmebrenning, mikrobryggeri og selvfølgelig akevittens far, Christopher 

Hammer, drikkeviser og bygdesagn fra Hadelands bryggerier. 

Pris 2 – 6 pers kr. 4.000,- + servering  Pris 7 – 30 pers kr. 4.500,- + servering 

 

Vinsmaking i Gregersstua 
 

Historisk Vorspiel med Hadeland Folkemuseum 
 
 

 

 
INNENDØRS AKTIVITETER i GREGERSSTUA 
 

Gregersstua er hotellets eldste bygning, fra 1657. Dette huset var tidligere Tinghus og 
historien sitter i veggene. Få steder passer det bedre med aktiviteter som disse: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

KÅSERI – historien om Granavolden Gjæstgiveri 

Du vil få høre historien om Gregers Granavollen som startet gjestgiveri, i dette sentrale stedet på 
Østlandet. Og sentralt – det er det! Rett utenfor døra på gjestgiveriet går Pilegrimsleden til Nidaros 
og Den Bergenske Kongevei. 
Varighet 15 – 30 minutter    Pris fra kr. 2.000,- 

En reise i Julius Cæsars land – italienske viner fra det fruktige sør til kongene i nord. 
Tyskland; søtt og billig? Eller friskt og enestående? 
Tradisjonsrike Frankrike, mangfoldet er unikt! 
 

Varighet 1 – 2 timer  
 

Grupper 6 – 14 personer kr. 4.000,- + forbruk av vin 

Grupper 15 personer og oppover kr. 6.000,- + forbruk av vin 

 



 

 

Alternativ 2: Enkel omvisning i Søsterkirkene 
 
Fortelling om Granavollens historie, om Gjæstgiveriet og Kommunehus. Vi 
får en kort omvisning inne i Søsterkirkene før vi rusler ned til Steinhuset og 
innom prestegårdshagen.  
Vi tar gjerne turen innom Glasslåven hvis ønskelig.  
OBS: Omvisning i kirkene må avklares med kirkekontoret.  
 

Varighet: Ca. 1 time og 15min  Kr. 1.000,- for vandringen   
Kr. 900,- for omvisning i kirkene 

Etter kl. 17 på hverdager og helger tilfaller et helgetillegg til Søsterkirkene 

HISTORISKE VANDRINGER MED ANNE MARIE HVATTUM  

Anne Marie Hvattum blir beskrevet som «Mor Granavollen». Hun er 

utdannet journalist, er en ihuga ambassadør for lokal historie og har en 

formidlingsevne som få er forunt.  

La deg imponere på en av hennes mange guidede turer i nærområdet! 

Alle vandringer starter foran Gregersstøtten  

Alternativ 3: Vandring med mulighet for å gå innom husene 

Fortelling om Granavollens historie, om Gjæstgiveriet og Kommunehus.  
Vi får en kort omvisning inne i Søsterkirkene før vi rusler ned til 
Steinhuset og kort omvisning. Vi tar gjerne turen innom 
Prestegårdshagen og Glasslåven hvis ønskelig. 

 

Varighet: Ca. 1 time og 30 minutter   Kr. 1.000,- for vandringen 
+ Søsterkirkene: Kr. 900,- for omvisning,  
etter kl. 17 og i helger er prisen i kirkene kr. 2100,  
+ Kr. 50,- pr person for omvisning i Steinhuset 

Foto: Steinhuset 

Alternativ 1: Vandring uten å gå innomhus 
Fortelling om Granavollens historie, om Gjæstgiveriet og kirkene.  
Videre går turen nedom Steinhuset, innom Prestegårdshagen og 
bortom presteenkesetet Sjo. (Ikke inn noen av stedene) 
 

Varighet: ca 1 time   Kr 1.000,- for en gruppe.  
 
 

 
 

 

 

        

 

 

 

 

Foto: Hadeland Folkemuseum 

 

 

 
 

 

   
  

   

 
  

Foto: Anne Berit Reinsborg 

Foto: Hadeland Folkemuseum 



 

 

 

 

Ønsker dere et inspirerende, nyttig og motiverende innslag? 

Fyll opp den kreative verktøykassa! 

Håkon Forfod Sønneland er kjent for publikumssuksessen «Håkon hacker museet» på 

Hadeland Folkemuseum. Han snudde opp ned på museet med over 20 påfunn, for eksempel 

var det en dag da folk FIKK BETALT for å komme på besøk, han la ut et gammelt hus på 

finn.no, og plasserte fire jerrykanner med bensin utenfor Grinakerbygningen sammen med 

skiltet «vennligst ikke tenn på».  

Han arbeider systematisk med kreative verktøy, forteller om egne erfaringer og viser 

hvordan dere kan bruke de samme verktøyene til å løse deres utfordringer. 

Håkon tilpasser et edutainment-opplegg etter deres behov. Det vanligste er et aktivt 

foredrag på inntil 1 time eller foredrag + workshop på inntil 3 timer.  

Send en uforpliktende e-post til hakon@sonneland.no, eller les mer på 

tenkutenforboksen.no. 

PS! Håkon holder til på Glasslåven kunstsenter & atelier, har laget en guide til Granavollen, 

og krydrer opplegget med fun facts om området.  

  

mailto:hakon@sonneland.no


 

 

MØST TEAMBUILDING 

  

 
 
 
 
  
        
Steffen I. Mørtvedt   Jørgen Vestheim   Eirik Bøhn   
   
Vi lager skreddersydde opplegg til alle grupper, både hva antall og ulike preferanser angår.  

Gjennom en prat i forkant beskrives gruppas forutsetninger, rammer og ønskede utbytte og 

så kommer vi med forslag og avslutningsvis lager vi et opplegg utifra det vi blir enige om. 

Oppleggene er som regel ikke veldig fysisk men heller gjennomsyret av problemløsning, 

samarbeid og hensiktsmessig kommunikasjon. Aldersspenn og fysikk spiller sånn sett ingen 

betydelig rolle, da opplegget fullt ut tilpasses hver enkelt kunde. 

 

Vi har opparbeidet oss en solid erfaring og høstet mange positive omtaler. 

Oppleggene vil vanligvis vare fra 1-2 timer, da teambuildingen ofte gjøres ifm et 

kurs/seminar eller et sosialt opplegg, f.eks en sommeravslutning, en omstrukturering, en 

feiring/markering. Varigheten tilpasses og kan gjerne vare lengre om det er kundens ønske, 

men bør minimum vare 1 time for et best mulig utbytte. Antall deltagere vi kan håndtere 

med kvaliteten/utbyttet ivaretatt er fra 5-80 personer. 

Vi tilbyr i utgangspunktet et Basic og et Premium-opplegg hvor forskjellen hovedsakelig 

ligger i kompleksiteten i øvelsesutvalget antall instruktører og utstyret som kreves for å 

gjennomføre. 

Ta gjerne kontakt for en hyggelig prat om du vil skape en morsom og byggende happening 

for deg og dine venner og kolleger 

Med vennlig hilsen 

Møst Teambuilding 

Steffen I. Mørtvedt,  

Daglig leder   

 

Kontaktinfo: Tlf. 97 07 48 48   Mail: st_mo@hotmail.com  Nettside: www.møstteam.no  

  

mailto:st_mo@hotmail.com
http://www.møstteam.no/


 

 

Trenger du flere tips?  

 

Kos rundt bålpanna, med og uten servering 

Plassen ble godt kjent under Regjeringsforhandlingene i 

2019, og brukt til mange forhandlinger også etter den tid.  

Spør oss om alternative serveringer ut fra sesong 

 

 

Frisbeegolf 

2 baner i kort kjøreavstand fra Granavollen. En i 

Tingelstad og 1 i Brandbu. Benytt appen Udisc og du 

finner løypene.  

 

 

 

Ved nok snø, ligger 

milevis av løyper rett 

utenfor hotelldøra. Og 

skulle vinteren i bygda 

vise seg uten snø, kan 

man stole på at innen 15 

minutters kjøretur til 

Lygna er forholdene praktfulle! 

 

Flere strender 

innen 5 – 10 

minutters 

kjøretur.  

 

 
 

Foto: Jørn Haakenstad 

Foto: Jørn Haakenstad Foto: Anne Berit Reinsborg 


