HAGLEBUPOST Nr. 288
Dato: 16.10.18
Temp: +4 og sol
Snødybde: Garantert snøfritt
Skispor: Fortsatt pause

Høst på Haglebu og
nydelig høstvær med mange varmegrader 

ÅPNINGSTIDER OKTOBER OG NOVEMBER
Mandag
11.00 til kl. 18.00
Tirsdag
11.00 til kl. 18.00
Onsdag
11.00 til kl. 18.00
Torsdag
11.00 til kl. 18.00
Fredag
11.00 til kl. 21.00
Lørdag
11.00 til kl. 21.00
Søndag
11.00 til kl. 18.00
(matservering stenger 30 min før)
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ÅPNINGSTIDER I PØBBEN
Pøbben/Sjenkestugu er åpen hele helgen innen våre
åpningstider.
Det har vært litt forvirring rundt dette med åpningstider i
pøbben. Vi har brukt mange timer på å sitte og vente på om
det kanskje kommer noen. Vi har derfor endret litt rutiner.
Baren er åpen hele dagen på lørdager. Det vil kanskje ikke
være noen som sitter og venter på å ta bestilling i baren, men
det er ringeklokke der eller man kan også gå og bestille i
kafeteria.
Jeg forsøker å gjøre det sånn at man kan bruke baren like
mye til å spise som til å ta seg noe godt i glasset
Baren skal være åpen MINIMUM til 22.30.
Det som skal jobbe i baren utover kvelden har fått beskjed fra
meg om å ha en dialog med gjestene. Er det kun 4-6 stk i
baren så kan de stenge kl. 23.00. Er det flere skal baren være
åpen til 24.00 (skjenke til kl. 23.30)
Det vil si at om du ønsker å benytte deg av pøbben på
fjellstua så må du ikke sitte på hytte å vente med å gå ut.
Bruk heller ettermiddag kveld til en trivelig kveld i pøbben.
Pøbben/Skjenkestugu vil være stengt lørdag 17. november på
grunn av rakafisklag. Kafeteria er åpen som vanlig denne
dagen.
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COUNTRYKVELD I
PØBBEN
Lørdag 27.oktober blir det en
skikkelig countrykveld i Pøbben.
Det er ikke bord eller
billettbestilling. Første mann til
mølla.
Inngangspenger kr 100,- betales i
døra.
Dørene til stuene og pøbben vil først åpne kl. 16.00.
Musikk starter kl. 17.00 og du kan få kjøpt deg mat i pøbben
også, men mellom 17.00 og 20.00 så må man beregne
inngangspenger i tillegg  Kafeteria vil være åpen som vanlig
til kl. 21.00.
Dette blir en trivelig kveld så sett av datoen alt nå.

Howdee - Howdee
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OPPSUMMERING HØSTMARKED 2018
BARNEDISCO OG QUIZ TORSDAG
Også i år var dette en suksess med ca. 150 barn som får brukt
opp litt energi på scene og dansegulv. Det er så hyggelig at så
mange møter opp når vi lager noe for barna.
På QUIZ var det ca. 70 stk som deltok og vi må nok tenke litt
på hvordan vi gjør det med quiz neste år. Det var så å si fullt i
heisbua.
REBUSLØP FOR HELE FAMILIEN
Påmelding startet kl. 11.00 i Haglebu Skisenter. I fjor var det
ca. 80 familier som meldte seg på, men i år var det igjen
rekord. Ca 120 familier som var med. Helt utrolig gøy for oss
som arrangører å se fjellet «myldre» av folk. Store og små
sammen.
HAGLEBUNATTEN OPP
I fjor var det ca 120 som deltok. I år var det 88 som meldte
seg på. At ikke like mange kom i år, skylder vi litt på snøen
som kom før i uken. Vi hadde to klasser i år. Aktiv og Trim.
Vinner ble Tor Einar Hulløen. Resultater av løpet kan dere
finne på facebook siden til Haglebu Skisenter.
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Premieutdeling var i teltet ca. kl. 1600. Her kunne det vært
fint med en tilbakemelding fra dere på hvordan vi best kan
gjøre dette. Kan bli litt lenge for de små og vente så lenge
etter rebusløpet. Vi ønsker jo selvsagt å ha så mange som
mulig på premieutdelingen selv om det å delta skal være like
viktig som premie  Vi skal evaluere oss selv, men send
gjerne en tilbakemelding til oss på post@haglebu.no, så kan
vi ta saken med til møte vi skal ha i nær fremtid.

MUSIKKBINGO 
Til tross for at vi måtte avlyse moteshowet og erstatte dette
med musikkbingo, så fylt vi opp hele teltet. Gøy å se at så
mange ble med på dette. Vi får si som Pippi: Dette har vi ikke
gjort før, så dette får vi helt sikkert til 

ALL SANG PÅ HAGLEBU
Rett etter musikkbingo så var det all sang på Haglebu. Igjen
skaper gutta i Splitter Pine stor stemning i teltet. Vi har fått
tilbakemelding her også om at vi kanskje på fornye sangene
litt og det tar vi til etterretning 
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LØRDAG 6. OKTOBER
MARKEDSDAG OG AKTIVTETER FOR STORE OG SMÅ
Også i år var det mye som skjedde på dagen og utrolig gøy å
se så mange som var innom høstmarkedet. Vi kunne nok
ønsket oss flere lokale utstillere, og dette får vi jobbe mer
med. Vi hadde i år fornya oss litt i forhold til aktiviteter for
barna. Det var Hallingeventyr som hjalp oss med dette, og
barna var veldig fornøyde
Morten ble stadig løfta på siden det var en del av aktiviteten.
Tipp vekta til Morten og vinn billett på Bjørnparken 
STAND-UP MED GEIR SCHAU
Vi endte til slutt opp med ca 350 stk i teltet på stand-up med
Geir Schau. Dette er en folkelig mann som fikk kontakt med
publikum og alle hadde en fin kveld. Etter Geir var ferdig så
tro MØ TRE til og spilte god dansemusikk ut i de små timer.

Vi i komiteen: Haglebu Turistheim
Haglebu Skisenter
Haglebu Feriesenter
Haglebu Fjellstue
Takker for oppmøte i år og vi sees neste
år til 10 års jubilum !!
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RAKAFISKLAG 17.NOV UTSOLGT !!

RAKAFISKLAGET I ÅR BLE UTSOLGT PÅ EN TO TRE.
Det vil ikke være mulig å melde seg på eller stå på venteliste
fra nå av dessverre. Bar/pøbb vil være stengt denne kvelden.

JULEBORD 8.
DESEMBER
Vi er så utrolig privilegert at vi
også har pr. dags dato fullt på
julebordet vårt. MEN det er to
firmaer som har reservert
plasser ut denne uken. Ta
kontakt på post@haglebu.no om
dere ønsker plass på julebordet, så ser jeg hvordan det går i
slutten av uken. Pris kr 490,- pr. person. Større grupper kr 450,- pr. person
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NYTTÅR PÅ HAGLEBU FJELLSTUE
Annet hvert år vil vi arrangere Nyttårsfest hos oss på Haglebu
Fjellstue.
I år er vi klare igjen til å lage nyttårsfest for nettopp deg. Vi
lager en stor nyttårsbuffet med mye heimelaga mat. Vi vil ha
live musikk og et flott fyrverkeri. Vi starter kl. 18.00
Arrangementet er også for barn for
de som vil være hele familien.
Prisen er kr 550,- pr. person. Prisen
til barn bestemmer vi ut i fra alder,
men vi regner de i alder 0-12 år som
barn.
Meld deg på til post@haglebu.no.
Det er bindende påmelding og vi må ha minimum 100 stk for
å kunne gjennomføre arrangementet.
Påmelding må være til oss innen 10.12.18 og det vil ikke være
mulig å melde seg på etter denne dato på grunn av vår
logistikk med ansatte, musikk, hjelpere osv osv.
Håper mange av dere ønsker å feire nyttår sammen med oss.

- Haglebu Fjellstue – 3359 Eggedal – Tlf 32 71 33 50 – E-post haglebu@fjellstuer.no – www.haglebu.no -

HAGLEUBTUNET
Nytt byggetrinn lagt ut for salg
Vil du bli naboen vår?
Nå er det lagt ut nye leiligheter på neste byggetrinn. Les mer
her:
https://www.finn.no/realestate/leisuresale/ad.html?finnko
de=129856249

Med vennlig hilsen
Alle oss på fjellstua
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