
 

En annerledes jentetur. Et Magisk Friminutt 

De gangene jeg er som mest tilfreds, ja kall det gjerne lykkelig, er når jeg har ryddet tid og rom til å 

fortape meg i en kreativ prosess.  

Når vi blir så oppslukt i skapergleden at tid og rom forsvinner, da lades batteriene best. Men hvor 

ofte unner vi oss det?   

 

   

 

Jeg har et fantastisk tilbud til deg og din vennegjeng. 

På lensmannsgården kan dere komme og fortape dere i glassets magiske verden, slappe av, spise og 

drikke godt og ha tid til hverandre. 

 

   



 

Faktiske forhold på Lensmannsgården: 
Vi har 6 trivelige rom og sengeplass for 12 personer. Kan leies med eller uten sengeklær. 

Et kjøkken der dere kan lage all mat selv om dere ønsker et billig alternativ. 

Vi har også et kjøkken som kan servere dere god mat både frokost, lunsj og middag om dere ønsker 

en «dette fortjener vi helg». 

Stort fint glassverksted med 4 glass-ovner. Og alt dere trenger for å skape fine små kunstverk i 

glass. 

Utendørs saltvanns-spa. Både sosialt og fantastisk herlig. 

En hage med masse inspirerende løsninger og glasskunst. 

Og ikke minst, et vertskap som vil ta vare på dere og veilede dere gjennom den skapende prosessen. 

 

3 timers friminutt med mat 
Her samles vi i glassverkstedet og kaster oss inn i skaperprosessen. Dere veiledes hele veien. Denne 

smakebiten av et friminutt avsluttes med et felles måltid. 

Kr 1000,- 

              

 

To kreative dager med en overnatting. 

Dere kan velge mellom en rimelig pakke der dere tar med sengeklær og alt av mat og drikke. 

Husrom og to kreative dager inngår i prisen. 

Kr 1990,-  

Eller en, «dette fortjener vi pakke». Da får dere overnatting, all mat, spabad og to dager kreativ leik 

i glassverkstedet. Drikke (les alkoholholdig drikke) kommer i tillegg. 

kr 3390,- 



 

             

 

Tre kreative dager med to overnattinger. 

Rimelig alternativ der dere ordner der selv. Litt glassarbeid alle tre dagene, men også tid til å gjøre 

andre trivelige ting.  

Kr 2400,- 

«Dette fortjener vi pakken» inneholder overnatting i oppreide senger, håndklær, bad, tre dager med 

glassarbeid, mat og kaffe. Poenget er at dere skal kose dere sammen, skape og få noen minnerike 

dager. Drikke kommer i tillegg. 

kr 4300,- 

 

Ved alle oppleggene bet du en råvarepris for glasset i tillegg. Produktene veies etter brenning. 

          



       

                    

 

 

Andre trivelige ting det går an å gjøre i nærheten av Lensmansgården:  

Innom og handle i den spennende gårdsbua på Holstad gård. 

Besøke Hilde Gystad som driver sauegård og er en fantastisk ullkunstner. 

Oppleve samisk kultur gjennom et besøk i lavo.  

Gårdsbesøk på Staven som har et lite gårdsmuseum.  

Besøke og smake på Islandsk tradisjonsbakst ei Gydnys Islandsk gårdsbakeri, 

Topptur på Våttåheia. Tursti i nærområdet. 

Vandre på historiske stier. Hagevandring hos kreative naboer. 

 

Alle opplegg passer for 4 til 8 personer. 

Prisene er per person. 

Grupper kan bestille Magisk Friminutt når det passer dere. Bestill på hjemmesiden eller bruk 

telefonen, både sms, messenger og en samtale fungerer.  

Har du ingen det passer å dra sammen med så setter jeg av og til opp Friminutt som enkeltpersoner 

kan melde seg på. Følg med på facbook og instagram. 

www.lensmannsgaarden.com 

tlf til Ane: 97183676 

facebook: Lensmannsgården – AltiAne. 

Instagram: lensmannsgaarden_altiane 

 

http://www.lensmannsgaarden.com/

