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Nedre Berg gård er ett av få steder uteN 

kjedetilkNytNiNg - hvor eiereN oPPfatter 

vertskaPsrolleN etter gammel lest...

- særdeles viktig for din

trivsel!
Nedre Berg gård har historie 

tilbake til olav den helliges tid og 

har vært i ren familielinje siden 

1612.  Nå er det ole som er vert 

og skal videreføre 1000 års ar-

rangørkompetanse!

ja, for det er faktisk slik... 

det finnes tekniske bevis for at 

folk har gjestet og festet på garden 

i 1000 år. tradisjonen tro fortsetter 

vi med dette - noen ganger også  i 

olav den helliges ånd! 

Atmosfære er vårt varemerke, og vi legger vekt 
på å bevare nostalgi i harmoni med aktiviteter 
og festligheter som gjerne kan høre nåtiden til.
Aktivitetsnivå, kreativitet og miljøskaping er 
nøkkelbegreper hos oss og arbeider side om side 
med våre ansatte – til enhver tid.

Latter og stemning sitter løst, men logistikken 
derimot sitter spikret når den først er utarbeidet! 
Dette er ikke Tilfeldighetenes Sted, her planleg-
ger vi til minste detalj for å gjøre din opplevelse 
optimal!

Personlig oppfølging av både deg som enkelt-
individ og dere som gruppe, er vår sterke side: 
Vi ordner alt - fra ekstra pute i ryggen, froko-
stegget stekt etter ditt ønske - tilpasset program 
for dine behov og budsjetter - til en glemt gave!  
Garden er i dag merket med severdighetstegn. 

Nedre Berg Gård består i all hovedsak av 
restauranter i Gildehallen, Stabburet, og 
Hovedbygningen.

Overnatting foregår i 3 forskjellige hus
 – hovedbygningen (sjølfolket), kårboligen 
(kårfolket), gardskarboligen (gardskara).  

Alle overnattingsrommene har egne navn 
og bonderomantisk sjel.  (Se romliste). 
For de aller største arrangementene samarbeider 
vi med diverse hoteller vedrørende overnatting.

ole ønsker deg og dine kolleger 
velkommen til gards og 
til olav den helliges rike! 

TRIvsEl på NEDRE bERG GåRD
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stemingsfulle    
       events  

Når du bestiller events på Nedre Berg gård skal alle sanser tas i bruk. 

du skal se, høre, lukte, smake - og ikke minst fØle et både

smakfullt opphold og innhold.

se, høre, lukte, smake & føle...

hva kan skje på
nedre berg gård

Frokost/lunsj-servering
Bryllup

Styremiddager
Julebord - julehus

Bugnende koldtbord
Gourmetmiddag

Overnatting i himmelsenger
Vinsmaking
Cognac-kurs
Whiskey-kurs
Teambuilding
Kulturinnslag

Alle rettigheter 
Drikke av 150 slagå spille på mange strenger.... å spille på flere strenger....

Romantikk i luften??

vikingane kjem! skinka-nøff i helstekt figur mykkje lys & stemning! vi er en mjøsgard

olav den hellige er stamgjest! i lars monsens fotspor... stemning til oppunder taket! arrangement i lysgårdsbakken

Vi har etter hvert opparbeidet oss en 
særdeles bred event-meny, se selv... 
Her kan praktisk talt ALT skje!
Vi har også tatt inn en ny “valuta”
i våre arrangement - opplevelser du 
kan ha nytte av på andre arenaer enn 
akkurat der du opplevde dem. 
Vi nevner ekesempelvis helaftens 
kokkekurs som både mannen og kona 
drar fordeler av.... Her er det samlede 
resultat av mat, vin, opp-dekning og 
stemning som gjelder!

... ARENA FOR DINE MANGE ARRANGEMENTER 
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Hva skjer 
i Stabburet

Gourmetmiddager
Rakfiskgilde

Julebord
Bryllup

Teambuildingsaktiviteter
Revytrening
Idégnistring
Kulturinnslag

Dans
Tangokurs
Salsakurs

Fullservice bar
Vin/Cognac/
Whiskey-kurs

Teatralske middager
Solister

Live-band
Eventyrforteller

Stand-up
Inspirerende møtelokaler (!)

Norsk velsmakende mat, følelse av 
historisk sus i samvær med kolleger. 
Gardens rikholdige antikksamling på 
veggene henger høyt og godt sammen 
med god stemning.

staBBuret fra 1650 var gardens 
ressurslager der man kunne øse av 
høstens grøde, såkorn, spekepølse, 
flatbrød, mjød og atmosfære.
Her møtes du av lokale smilende 
kelnere  – som i aften er til kun for deg.
Her har vi i årevis servert sagnomsuste 

gourmet-middager, de beste viner, med 
teater, humorinnslag eller musikalske 
godbiter for enhver smak.

vi Byr På det Beste fra norsk kjøkken, 
gjerne vilt som hjort, bjørn eller elg, 
servert i gamle trau på langbord med 
historiske knyttnevemerker....eller rett 
og slett dandert på hvite duker! 
Vin i alle varianter og prisklasser.

 

teatral afteN:
Den kjente teatermannen Morten 
Jostad kan ta deg med inn i Asbjørnsen 
og Moes eventyrverden og fullende 
en uforglemmelig teatral og historisk 
middag!

- velkommen til stabburet
                                  stabburet tar deg med til opprinnelsen: 

sTAbbuRET på NEDRE bERG GåRD
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i hver eN krok og krik lurer 
tusser, troll og hekser 
som sammen med lys og fakler skaper 
magiske stemninger.. 
Vi kan på bestilling endre stemningen
i hele hallen og ta med hele selskapet 
til middelalder-gilde, eksotisk sydhavs-
natt, heftig Western-gilde, firmamesse,  
julebord, ølfestival, 
bryllup, konsert, m.m.
 
vi kaN faktisk skaffe alt  
innen underholdning, fra de største 
navn i Norge til det minste lokale 
innslag. Hallen egner seg til matgilder 
med helgrillet okse, bufféter (to-tre-
fire-retters middager, skalldyrbord m.m 
Baren byr på over 150 sorter drikke! 
En av Gildehallens mer praktiske sider 
er at den med enkelhet kan deles 
opp, slik at man kan få flere settinger 

i løpet av en dag eller kveld. Vi har et 
kompetent mannskap som tilbyr lyd, 
lys og audiovisuelt utstyr – pyroteknikk 
(innendørs og utendørs fyrverkeri) og 
effekter av alle slag både inne og ute.
 
gildehalleN har plass til 900 per-
soner, høy stemning, bugnende matfat 
som passer magesekk og pengesekk, 
samt underholdningsinnslag som 
gleder øret og lattermuskelen!

BedrifteNs hjerte
All mat lages i vårt eget 200m2 store 
kjøkken, av egne erfarne kokker.

gildehalleN 
Gildehallen kan deles opp i mindre 
avdelinger f.ekt til mottagelse, under-
holdning eller festsal med mer.

I GIldehallen tIlbyr 
nedre berG Gård 

alle typer arranGe-
ment Inkl. komplette 

produksjoner med lyd, 
lys oG bemannInG.

VI produserer show, 
eVents, kIck-offs,  

teaterInnslaG,  
aVVIklInG aV foredraG 

oG semInarer, fyrVerk-
erI/pyro, Innendørs oG 

utendørs, artIstfor-
mIdlInG oG reGI.

hva kan skje
 i gildehallen? 

Middelaldergilde
Olav den Hellige

Westernparty
Sydhavsparty

Julegilde
Messer

Konferanser
Innendørsteater

Teambuildingsaktiviteter
Kokkekamp
Revytrening
Idégnistring

Bryllup
Bugnende koldtbord

Gourmetmiddag 
Alle rettigheter 

Drikke av 150 slag
Band & Solister:

D.D.E
Sissel Kyrkjebø
Märtha Louise

Vazelina
Rune Andersen

Are Kalvø
Vestlandsfanden
Leif Ove Andsnes

Korsang 
Standups

Spel
Brøttum Brass 

(europamestere)
Verdens største wok-panne
Helgrillet okse, rein eller lam

Lyd, lys, scene
160 kvm dansegulv

– velkommen til gildehallen 
Norges største gårds-baserte festsal som rommer fra 80 - 1000 personer

... ARENA FOR DINE MANGE ARRANGEMENTER 
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middelaldergilde
- en teatral middag hvor alle har sin rolle!

festdeltagerNe blir delt opp i fire 

“stammer” og tildeles navn og drakter 

fra middelalderen. 

Hver “stamme” får en høvding, historie, 

kamprop og sang.

Stammer inntar deretter Gildehallen

i prosesjon. 

Det utnevnes et overhode (konge/

dronning) blant gjestene som inntar sine 

sentrale plasser for seremonien. 

Olav den Hellige holder tale fra år 1000.

Talen er ført i middelalderstil, og gjerne 

skreddersydd ditt firma, vedrørende 

innhold og humor..

kveldeNs vert Befaler folket 
til langbordene, og servering av helgrillet 

okse, lam eller annet snadder, skjer 

fra  enorme, rustikke fat!

Kveldens underholdning består av foruten 

draktene, vertens rolle, hoffnarrens rolle, 

åpningsseremoni og diverse musikalske 

innslag etter ønske. 

Stammene selv skal også bidra med 

hver sin bordsang. Kvelden avsluttes når 

kveldens konge eller dronning drar ut av 

Gildehallen til hest, - en levende sådann!

gildehalleN har alle tekNiske 
fasiliteter som behøves for å kunne 

fungere som teaterlokale: lydanlegg og 

lysutstyr, og en utsmykning de andre 

norske troll og hekser vil misunne! 

Vi krydrer i tillegg med levende hekser 

og troll, operetteinnslag, fiolinmusikk eller 

annen musikk som DU er med på å velge!

intet er vel mer 

naturlig 

i gildehallen enn å 

avholde nettopp 

gilder. her skal det 

bugne av alt det 

gode, og kanskje

får du selveste 

kongen til 

bords?

... ARENA FOR DINE MANGE ARRANGEMENTER 

middelaldreNde troll...?

NatteNs droNNiNg...?
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litt skryt
- men sant!

julegilde
Vinterens
vakreste eventyr!

viNtereNs vakreste eveNtyr 

starter idet du ser Nedre Berg Gård. 

Gardsvegen og gården er kledd i sin 

beste julestas, hvor fakler og nisser 

leker harmonisk i natten.  Landets 

ledende aktører på hvert sitt område 

lager sammen et julegilde du ikke har 

sett maken til!

vaNdriNgeN går videre 

til gildehalleN Bloksberg hvor 60 ret-

ters julebuffee og eventyrsoppdek-ning 

venter i all sin storslagne prakt! 

Det bugner av spesialbuffet’er med 

norsk vilt, hjemmelaget julemat, 

helgrillet villsvin og fantastisk sjømat  

- alt selvsagt tilberedt på beste vis. 

egeN cogNac Buffet er middagens 

gode følgesvenn, og vi holder stilen 

deretter med polenese! 

Hele kvelden har sammenhengende 

underholdning med profesjonelle 

solister, kåseri, standup og 

dansemusikk til kl. 02.00.

Her har de 5 mektigste konsernsjefer i verden spist. 
Også Kong Olav, Kåre Willoch, Helgi Falur, vaktmester’n 
og Christian Vahlen.

Her serveres gourmetmiddager og bufféter fra norsk kjøkken: bjørn, hjort, 

rein, elg, enebærgrillet ørret, torsk, skalldyr, havets øvrige delikatesser, rakfisk, 

isparfait med varme bjørnebær, hjemmelaget karamellpudding, viltpaté,

soppsuppe og en helt rå saus. Bare spør Matforsk 

eller 1800 andre firmaer som har spist her!

Vi tapper 700 fatøl på 12 minutter!

jul på NEDRE bERG GåRD
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maten på Nedre Berg gård

- Utsøkt, harmonisk, avstemt -  i ulike prisklasser og sjangre! 

mateN er, og skal alltid være 

i hØysetet På Nedre Berg gård. “

Dette er en av våre aller viktigste 

verdier”, sier verten Ole, som med sitt 

bredeste smil allerede nå gleder seg 

til dagens lunsj.

vi er heldigvis Blitt så “BerØmte” 

for mateN vår her, og vi valgte 

derfor å starte cateringfirmaet “Mat-

klokka Caterieng” for å øke tilgjenge-

ligheten også utenom arrangementene. 

Som tittelen viser lar vi gode tradisjoner 

blande seg med det noe flyktige om 

moderne, og vips så har vi en meny 

som tilstadighet er oppdatert og 

velsmakende. 

NoeN liker tradisjoNskost, 

og det skal vi fra en av distriktets 

eldste gårder selvsagt levere. 

Andre liker litt mer 

fiffig, trendy mat eller minimalistisk 

mat som vi selvsagt også har i vårt 

sortiment; tapas, wraps, sushi, pasta 

etc, etc.

luNsj i lavvo 

Vi serverer gjerne elggryte eller fersk 

suppe i lavoen med varme på bålet.

“vi har dyktige og allsidige kokker som le-

ver og ånder for sitt yrke, de ulike smaker 

- og ikke minst kunsten av å avstemme en 

meny som passer sammen med eventet!”

MAT på NEDRE bERG GåRD
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Kjøkkenet på Nedre Berg Gård 
har blitt viden kjent for kvalitet 
og kreativitet gjennom flere år. 
Høsten 2005 ble  MATKLOKKA 
CATERING startet. Matklokka Ca-
tering har  blitt et “merkenavn” 

i Mjøsregionen, samt at vi også 
leverer kvalitetscatering over 
store deler av østlandet. Det sa-
marbeides også med spesialister 
innen fagområder som konditori, 
grilling av hele dyr mm.

Kjøkkensjefens klare mål har fra 
starten vært at Matklokka Cater-
ing skal skille seg ut  gjennom 
at kvalitativ grunnsmak frem-
heves med spennende tilbehør 
og krydder, og at presentasjonen 

skal være unik. Matklokka Ca-
tering dukker også ofte opp på 
idrettsarenaer og festivaler, da 
gjerne i forbindelse med Nedre 
Bergs gedigne lavvo-systemer.

maten på Nedre Berg gård

- Utsøkt, harmonisk, avstemt -  i ulike prisklasser og sjangre! 

Hardarbeidende og trofast ved Nedre Berg Gård 

og Matklokka Catering. Store - eller små arrange-

menter og bryllup.

Her vår kjøkkensjef i 15 år Gretha Øby

CATERING FRA NEDRE bERG GåRD

Bufféer & Koldtbord
Buffetservering for enhver smak og 
anledning.
Vi legger vekt på både smak og utseende, 
beregner solide porsjoner og garanterer 
kvalitetsråvarer.
Dersom du ønsker å bytte ut enkeltretter, 
bake brødet selv eller andre endringer, 
så ta kontakt med oss på tlf 908 98 425.

Tapas/Fingermat
Tapas har blitt vårt største produkt, og vi 
er stolte av å presentere en meny  med 
både tradisjonelle og egenkomponerte 
smaker, alt med basis i de beste råvarer. 
Våre ferdige sammensetninger er kom-
plette måltider med mye mat, anrettet 
og pyntet for buffet-servering. Vi kan 
også levere utvalgte retter for enklere 
servering, og har kapasitet til store 
volum. Ta kontakt for forslag og tilbud.

Gryteretter

Vi lager alle våre gryteretter helt 
fra bunnen, og beregner 400 gram 
gryte pr.pers.
Velsmakende, praktisk og serverings-
vennlig. Minimum 20 personer
Vi leverer også høykvalitetes 
Elglapskaus og Elghakk i større kvanta
for arenaservering mm. 
Ta kontakt for pris.

Konfirmasjonsmeny
Konfirmasjonshelger er høysesong hos  
oss. For å sikre kvalitet og logistikk, samt 
kunne hjelpe flest mulig med selskaps-
maten, tilbys en egen, spesialkomponert 
meny med 3 valg. På faste konfirmasjon-
shelger i Ringsaker, Lillehammer, Øyer og 
Biri leveres kun denne menyen 
uten avvik.   

Julecatering
Vi legger vekt på tradisjonell julemat 
tilberedt mest mulig på den opprinnelige 
måten, men gjerne i kombinasjon med 
”moderne” smaker. Vi tør garantere at 
våre juleanretninger behager både syn 
og gane.

Grillfest
Til større arrangementer (minimum 30 
personer) tilbyr vi komplett grillopplegg 
med gassgriller, tilbehørsbuffet, og 
kokker. 

Kokk & Servitør
Vi har både kokker og servitører 
tilgjengelig for ditt selskap.
Enkelte retter er merket med *, for disse 
anbefaler vi at det leies kokk for anret-
ning av maten.
Kokk Timepris kr. 350,- pr.time+mva 
Servitør Timepris kr. 250,- pr.time+mva
Vi gjør oppmerksom på at timepris regnes 
fra avreisetidspunkt på Brøttum.

(Forbehold om prisendringer)

Dekketøy
Utleie av dekketøy (inkl. oppvask). 
Se våre nettsider for nærmere info:

Tradisjonsmat

Vi tilbyr her et lite utvalg av den selskaps-
maten som ble benyttet i vårt distrikt før 
i tiden, og lager alt etter gamle, tradis-
jonelle oppskrifter. 
Absolutt verdt å prøve!

Kontakt: post@matklokkacatering.no eller kontakt oss direkte på: Nedre Berg Gård - Tlf: 623 60108   www.matklokkacatering.no 
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BrylluPsmiddag for inntil 80 kan gjennomføres 
i Stabburet med gjennomført antikk stil - i 350 år 
gammelt miljø med 4 langbord. 
Gildehallen kan også benyttes - den kan inndeles 
og lyssettes osv. slik at det passer for den gruppen 
man ønsker – og denne passer best for grupper 
over 80 personer. Begge lokalene har dansegulv 
og CD-anlegg eller muligheter for live band.
Selve middagen kan velges fra menyen 3 retter 
ca 360 – 520 pr pers .

mateN er noe av det vi er mest anerkjent for
 – og vi vant for eksempel konkurransen  over alle 

hotellene i Hedmark og Oppland under olympiske 
vinterleker. Vi har vanlige skjenkerettigheter og 
medbrakt kan ikke nytes annet enn inne på over-
nattingsrommene.
Etter dette kan det være fri bar (ca 50 - 70,- pr 
drink) , med  bonger eller at gjestene kan kjøpe 
drinker etter middagen selv. (vanlig i private 
selskaper)
Bordet dekkes vanligvis med heldekkende hvit 
duk og hvite servietter brettet som vifte. Normalt 
benyttes dekorasjoner i antikke gjenstander som 
står godt til stedet – eller dere kan bestille levende 
blomsteroppsatser/grupper.

Vi stiller opp bord med duk til gaver på avtalt plass.
festeN kaN vare til kl 03.00 – da lokalene må 
stenges i.h.t. regelverket.
Det er gode muligheter for fotomotiver utendørs 
eller innendørs. for eksempel i den nye Gildehallen 
med troll, hekser og antikke motiver. 
(Flere fotografer har benyttet dette selv for
brudepar som gifter seg privat)

vi ser frem til å hØre fra dere, og veNNligst 
riNg for sPØrsmål eller detaljer-eller det 
Beste er å komme å se selv!

Bryllup 

vi kan tilby 19 dobbelt rom til kr 400,- pr pers inkl frokost, evt. brunsj kl 11.00

for et tillegg på kr 50,- pr pers. om flere skal overnatte er det plass til inntil 50 her 

på gården pr i dag.flere rom kan ordnes til samme prisnivå på lillehammer som har 

leiligheter og rom. det lønner seg å være tidlig ute for å sikre seg plass 

den dato man ønsker.

Romantikk og rytme... 
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aktiviteter 
                        og konsepter

vi tilByr 
alle aktiviteter 
fra gårdstuNet:

helikoPter, sNØscootere, 4-hjuliNger, 
kaNefart, leirdueskytiNg m.m.
teamØvelser
 – utendørs - skreddersydd for grupper:

Vi tilbyr velprøvde aktiviteter som tilpasses din 
gruppe med vekt på: action – humor eller teor-
etisk teambygging.
Mange ønsker en kombinasjon av dette.
Vi kan foreslå 5-6 øvelser 
(varighet ca 2,5 – 3 timer).
Vi organiserer og leder aktivitetene så det ikke 
blir ventetid.
Åpning med musikk – drakter – briefing 
i Gildehallen.
Lunsj kan integreres i aktivitetene og 
serveres i lavvo.

kokkekamP / matlagiNgskurs. 
(miN.10 Pers.)
Deltagerne lager sin egen 4 retters middag – 
presenterer og serverer meny & viner – dekker 
bord kreativt etc. Meget sosial og lagbyggende 
helaften der våre fagfolk instruerer og coacher.

revytreNiNg. (miN. 10 Pers)
Gruppene øver og  fremfører revynummer  
– alle får delta på sitt nivå. 
Bedriftens kultur/og humor kan bygges inn
i revynummet. 
Drakter, lys – scene tilpasses gruppen. 
Revy-elementet kan også integreres i 
kokkekamp slik at man underholder mellom 
hver rett. 
Gode referanser på dette konseptet som en 
anderledes, aktiv og svært sosial helaften.

teatral middag: 
”I fotsporene til Ibsen – Bjørnson eller
 HC Andersen?
Sammen med profesjonelle skuespillere, 
operasanger og pianist har vi regissert en 
teatral helaften med gourmé middag
utvalgte viner og underholdning.
Kontakt oss for mer info.
     

kreativt kick-oN!
Vi kan hente inn kunstnere på forskjellige 
kreative områder å lage en ”work-shop”
for hver valgte tema. 
Resultatene fra gruppene fremføres 
eller vises under middagen!
       
Musikk, tankesprang, dans, bevegelse, 
male, tegne, skulpturere, forme,
reklamesprudling, slagordmaking, teater/revy, 
skrivekurs.                          
Arrangementet må prises ut fra ambisjons-
nivå og tilgjengelige kunstnere.         
Videofilming av ovenfor nevnte aktiviteter.                                                          

middelalder eller westerN?
For større grupper tilbyr vi ferdige konsepter 
med aktiviteter mat og
underholdning i gjennomført stil på 
middelaldergilder  og western-helaften
som er beskrevet på annet sted i denne avisen.

kåserier – motivasjoN – staNduP – stuNt.
Vi formidler i prinsippet alt av lokale og 
nasjonale artister og har anbefalinger på en 
rekke typer innslag på et kveldsarrangement 
eller konferanse.

kokkekamp

linedance

snøscooter

wester´n

Bueskyting

teambuilding
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Komplett
leverandør av:
Trykksaker
Plakater
Utstillingsmateriell
Profilklær
Reklameartikler
Gaver
Premier
Skilt
Bildekor
Vindusdekor

Vi binder
Mjøsbyene
sammen!

 
&

Tlf. 62 35 66 80 
www.wbg.no

Nedre Berg Gård tilstreber å overlate 

minst mulig til tilfeldighetene. 

Vi har knyttet til oss matleverandører, 

idégnistrere og teaterfolk, trykksak-

leverandør, busselskaper og andre 

fordi vi vet at de leverer kvalitet... 

·  Bussmann Turbusser holder til i Mesnali, like ved Lillehammer.
·  Vi kjører alle slags turer med våre turbusser, 
 både innenlands og utenlands.
·  Våre busser tilfredsstiller de strengeste miljøkravene pr dato.
·  Våre sjåfører har lang erfaring etter mange år i transportbransjen. • Faktura/Inkasso

• Budsjettering
• Rådgivning

Consis Moelv
Storgt. 107, PB 124, 2391 Moelv
Tlf: 62 33 07 50, Mail: moelv@consis.no

www.consis.nowww.consis.nowww.consis.nowww.consis.no

Økonomihuset Økonomihuset Økonomihuset Økonomihuset ConsisConsisConsisConsis
---- Din virksomhetspartnerDin virksomhetspartnerDin virksomhetspartnerDin virksomhetspartner

• Regnskap
• Lønn
• Årsoppgjør

BUSSMANN

Bussmann Turbusser - 2610 Mesnali - Tlf.: 957 06 009

bama Storkjøkken aS avd hamar 

leinskogen 12 

2360 rudshøgda

“Vi skal gjøre norge 
ferskere og sunnere

i samarbeid med 
våre kunder”

tlf:62 35 18 88

en sentral bedrift
“midt i Mjøsa” 

- mellom Mjøsbyene 
- med tradisjoner for tekstil-

renhold siden 1948. 
Idag et av landets fremste 

industrivaskerier.

Din komplette samarbeidspartner

Storkjøp

www.gilberg.no

Strandsagveien 9 A
2380 Brumunddal
Tlf.: 62 35 10 40

· Vi spiller på lag med deg!
· Fokus på fleksibilitet og service i alle ledd!
· Fullt sortiment til all storhusholdning
· Fagkompetanse på etablering, meny, drift med mer.
· Egen storkjøpsbutikk!
· Profileringsbistand.

Samarbeids-

partnere
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Som det vil fremgå av Nedre Berg Gårds kapasitetstabell 
på siste side, har vi masse festplass, men ikke overnat-
tingsplass til 900 personer. Vi har derfor alliert oss med 
noen hoteller. Transporteringen mellom hotell og Nedre 
Berg Gård foregår med moderne busser. Kjøretiden 
mellom hotellene og Nedre Berg Gård er kun 
ca .10 minutter.
Du som gjest, arrangør eller selskapsrepresentant be-
høver IKKE å tenke på overnattingsplass, bussbefordring 
eller lignende. Det tar vi oss av. Bare lén deg tilbake og 
la Nedre Berg Gårds logistikk ordne resten!
Mange års samarbeid med kjente bedrifter i norsk og 
utenlandsk næringsliv har gitt oss en unik 
referanseliste – som vi er stolte av : 

Norske: 
Norsk Hydro - konsernledelsen, oljedivisjonen. 
Statoil - Stavanger/Oslo. 
Norges Eksportråd - Oslo. 
SAS - Oslo. 
Storebrand - Oslo. 
Gjensidige Nor – kokkekamp med revyinnslag.. 
Thommessen, Krefting, Greve, Lund  
 - 200 personer på – Krakow-tur 2002. 
Choice-kjeden med Petter Stordalen – Galla dinner.  
Ergo-Group – 550 på western-gilde. 
Telehuset – årsfest med bl.a. D.D.E.
Nordialog – årsfest med toppartister. 
Sonofon-Danmark 750 på årsfest/middag. 
Ringnes - ledelsen. 
NRK – flere avdelinger. 
Sport 1 - Gjøvik 
Geelmuyden.Kiese - Oslo. 
ABB - Strømmen. 
Moelven Industrier – middelaldergilde. 
Posten Norge BA – Oslo 
NRK TV 1 og TV 2 - Oslo. 
Swix Sport - Lillehammer. 
Star Tour - Oslo . 
Freia - Oslo. 
3M - Norge - Oslo. 
Ernst & Young, Oslo 
Gran Taralrud – middelaldergilde. 
M&J Kjernes – middelalderbryllup.
 
iNterNasjoNale:
Coca Cola Management USA - med ledergruppe. 
Rank Xerox USA - med ledergruppe. 
Bauch & Lomb USA - med ledergruppe. 
OL-komiteen for Atlanta 1996. 
IOC - ca. 40 medlemmer. 
Shell Tyskland - ledergruppe. 
Continental Reifen - Tyskland - ledergruppe. 
Den Italienske Ambassade, Oslo.

Videre en rekke norske og utenlandske firmaer, samt et 
tresifret antall jubileer og bryllup for privatpersoner . 
Vi har arrangert ca 1800 events de siste 16 årene.

Utleie 
av lavvoer
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- vandring 
              på Nedre Berg gård

- stig På, stig På til gardeNs 
hovedBygNiNg, restaurert slik 
deN Ble Bygd i 1920! 



15TRIvsEl på NEDRE bERG GåRD

westerngilde
                  - en helaften med aktiviteter 

mat og drikke i westernstil!

ole Berg:
Vert på Nedre Berg Gård er utdannet siviløkonom 
i Mannheim i Tyskland. Har 20 års erfaring i 
produktutvikling, eksportarbeid og ledelse av 
arrangementer/messer/events i Norge og utlan-
det. Et høydepunkt var å arrangere toppmiddagene 
for IOC, Coca Cola, Kodak, Rank Xerox og andre 
internasjonale ledergrupper under OL. 
Har ledet planlegging og gjennomføring av ca 800 
arrangementer for norske og internasjonale grup-
per. (Se referanseliste på nett: www.oleberg.no)

gretha ØBy:
Ansvarlig, kreativ kokk med 25 års erfaring som 
hotelkokk på norske hoteller. Ansatt på Nedre Berg 
Gård siden 1995 og kjent for sine fantastiske koldt-
bord og smakfulle middager.

Botolv gjeldaker:
Barsjef med allsidig bakgrunn innen butikkdrift. 
Musiker og dirigent for flere korps og brassband. 
Spiller selv lur, trompet og er prisbelønnet organi-
sator i brass-miljøet i Norge.

else h.
Serviceleder og innkjøper for restaurant- og overn-
attingsdelen. 20 års erfaring som 
koldjomfru og restaurantmedarbeider. Holder 
orden og kontroll på rekvisittene.

tom åge myhreN:
Multi purpose, handy-man som gjør alt fra idé, 
produktutvikling, gardsarbeid og håndverk, til 
lydteknisk avvikling. Peak Points: Nedre Berg goes 
Cracow og Western Party (550 gjester). 
Leder idedugnader under navnet LivsVerkene.

morteN jostad:
Lillehammers kjente eventyrformidler 
og teatermann.

ole guNNar Nagelsett:
Har bakgrunn fra drama/teater/musikkaktiviteter 
i 25 år. Har drevet med regi, produksjon, kompo-
nering, tekstforfatting, foredragsvirksomhet. 
Med sin allsidige erfaring kaller han seg nå 
”opplevelsesdesigner”.

linedance

duell - westens raskeste.

country & wester´n

en takk til  

staben
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selskaPer:
Gildehall:  60 – 900 personer – servering/barer/underholdning/dans
Stabbur:  10 - 60 personer - servering/bar/underholdning/dans
Hovedbygning:  10 - 48 personer - servering/bar/underholdning/dans

messer:
Messeområde 400 m2 + middagskapasitet 450 + dansegulv og 
scene – samtidig.
Flott uteområde for utendørs utstilling maskiner – biler m.m.

koNferaNser:
Gildehall: kino-oppsett 650 personer
- Skoleoppsett  400 personer
- konferanse/work-shop 400 

kursavdeliNg: kino-oppsett : 75 personer
- Skole-oppsett:  50 personer
- Hestesko: 30 personer 6 grupperom på tunet utenom kursrom.

kapasiteter Nedre Berg gård:
aktiviteter uteNdØrs: 
Grupper fra 10 til 500
Lavvo fast: 10 - 60 personer – flere kan rigges.
Snøscootere inntil 20 stk. 4 hjuls motorsykler inntil 10 stk.
overNattiNg:
På gården i 3 hus tilsammen 19 rom – 50 senger. I tillegg organiserer vi 
overnatting og transport for større grupper på ulike hoteller og ulike 
prisklasser i nærområdet Lillehammer, Hafjell, Hamar eller Gjøvik
traNsPort:
Alt kan ordnes med tog, busser, Skibladner, vikingbåter på Mjøsa, 
helikopter, charter-fly m.m.
eveNts:
Våre ansatte har lang erfaring i å tilrettelegge ulike tilbud for grupper 
fra 10 til 900 mennesker. Om ønskelig er vi din totalarrangør med 
transport – innkvartering – program-design – konferanse-service 
aktiviteter og kulturarrangement –m.m.
Hovedbase Lillehammerområdet – men har jobbet med Krakow/
Warzawa, Syd-Tyskland m.m.    

konferanser/
vi har gode konferansemuligheter på Nedre Berg gård! 

messer
Gildehallen er særdeles egnet til 

messer av større art, og kan som 

nevnt deles opp etter behov.

Vi kan eksempelvis arrangere 

fagmesse i sør-delen (inntil 400 pers), 

plenumsforedrag i midtdelen (inntil 

400 pers), og festmiddag i norddelen 

(inntil 400 pers.).

Kanskje kombinasjonen messe om 

dagen og festmiddag om kvelden 

er noe som passer deg?

Ta gjerne kontakt for spesielle 

opplegg,- vi tilrettelegger det

du vil ha!

la oss arrangere din neste messe!

veibeskrivelse:

NEDRE bERG GåRD

hafjell - Nedre Berg Gård: 25 min.

lIllehammer
RV 213: 10 min.

oslo - Nedre Berg Gård: 2 timer.

Gardermoen 
1,5 t.

e6

e6

e6

e6

moelV 
RV 213: 10 min.

nedre berG Gård

Adresse:  Turistvegen 1511, 2372 Brøttum - Tlf.: 62 36 01 08  -  Mob: 908 98 425  -  E-post: oleb2@online.no   -   www.oleberg.no

alle veier leder til 
Nedre Berg gård!

gårdeN ligger 10 km sør for OL-byen Lillehammer, langs riksveg 213.

Ca. 2 timers kjøring med buss/bil/tog fra Oslo. Kjør E6 oppover langs Mjøsa og ta av til RV 213 

mot Moelv. Etter snaue 20 minutters kjøring ligger Nedre Berg Gård på høyre hånd.
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75 personer i kino-oppsett

50 personer i skole oppsett

30 personer i hestesko

Styrerommet kan huse:

40 personer i kino-oppsett

25 personer i hestesko

Alle tekniske fasciliteter!

Dersom det er behov for større 

plass til konferansen, benyttes

gjerne Gildehallen. 


