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Kjære Ridder! 
Kjære spesielt inviterte! 
 

 
RIDDERSOIRÉ GYLNE STJERNE 12.10.2019        

1. Riddersoiré Gylne Stjerne gjennomføres bare hvert annet år, og AOF legger da vekt på å gi ridderne 
tilbud om noe ekstra hyggelig og minnerikt å delta på. Har man først blitt ridder, vil AOF sørge for 
jevnlige aktiviteter og arrangementer som dette, for å anerkjenne den innsats den enkelte ridder har gjort 
for andre og derigjennom også for foreningen. For anerkjennelse må repeteres for å framstå som levende. 
 

2. Denne gangen går turen til Nes villmarkssenter* som ligger usjenert og vakkert til i de store skoger rett 
utenfor Årnes, ca en times tid fra Oslo. Erfaringsmessig er det bare en del av ridderne det passer for i en 
travel hverdag tilsvarende som det var sist, men tilbudet er der, og gjennom det også beviset på at 
foreningen setter stor pris på den enkelte ridder og ønsker å hedre hver især. Vi vil i år også ta med noen 
spesielt inviterte i den grad det er plass til det.  
* Et rolig og enkelt skogshotell med god mat:  Still inn GPS på Hennivegen 123, 2150 ÅRNES  
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3. Vi har riddere av Gylne Stjerne over store deler av landet, og for at også langveisfarende skal få 
maksimalt ut av oppholdet, legges det opp til noe ekstra program på lørdagen, og også store deler av 
søndagen for de som det måtte passe for. (NB! Minst 10 må å delta på Kongsvinger-programmet for at det skal gjennomføres). 
 

Program for lørdag 12.10.2019 er planlagt som følger: (med forbehold om mindre justeringer) 
0800-0930:  Avreise fra Oslo i fritidsantrekk (pent antrekk medtas). Kameratkjøring og kort pause underveis. 
0930-1000:  Registrering av frammøte og utdeling av kart over nærområdet samt kopi av program    
1000-1045:  Enkel brunch (Baguette og kaffe) 
1045-1100:  Samling i foredrags-sal   
1100-1200:  Foredrag om spesialstyrkene ved Jørg Lian (ev stand-in hvis tjenesten kaller) 
1200-1330:  Passe stort badehus med boligstandard, to badestamper, bålpanner mv ved vannkanten står klare 
   Kake og kaffe følger med her for de som ønsker det. Ett av to samlebilder av forsamlingen tas her.  
1330-1700  Visitt innom tre severdigheter i området: 
   a Maarud gård og fabrikker på Disenå 
   b Årnes mest kjente hus på eiendommen som har best utsikt i Årnes - der Jacob Jervell bodde, og 
   c En titt innom den store samlingen til våpensamler Sigbjørn Bratlien  
   (For de som synes det blir mye kjøring, er det cafeer og pub i Årnes sentrum. Eller man kan gå tur i hotellets nærområder)  
1700-1715  Alle tilbake på skogshotellet i Hennivegen 123, 2150 ÅRNES, og samling i foredrags-sal. 
1715-1815  Foredrag om Afghanistan ved Freddy Bolle (ev stand-in hvis tjenesten kaller) 
1815-1850 Omkledning til pent antrekk / uniform 
1850-1900  Vi samles i Stor-gammen 
1900-0000 Middag (buffet med spekemat), ridderslagning og kaffe, deretter mingling og sosialt samvær.  
   (Samlebilde tas før middag).  
0000-0030  Enkel nattmat for de som ønsker det – Kongens favoritt: Pølse i lompe. 
0030-0200  De fleste finner roen etterhvert og legger seg 
 

Program for Søndag 13.10.2019 er planlagt som følger: (med forbehold om mindre justeringer)   
0700:   Frivillig revelje og morgenbad på kaia ved badestampene 
0800-1100:  Frokost 
ca 1130-1730:  Utflukt til Kongsvinger festning og Bereia ved Kongsvinger. Tilbake på Gardermoen ca 1845, 
   ev Oslo ca 1910 for de som delta på turen til Kongsvinger festning og veteransenteret like ved. 
 

   Den enkelte reiser hjemover når det passer, og vi håper alle har hatt et hyggelig opphold. 
 

4. AOF jobber alltid mye med å forhandle gode priser og få til kompromisser for å holde kostnadene nede 
og gjøre arrangementer overkommelig for medlemmene, og foreningen har også denne gangen greid å få 
til en meget god pris for deltagelse på arrangementet:  Kr 499,- om man bor med kone/venn/kollega el.l 
på et av skogshotellets dobbeltrom. 
a Den gunstige prisen – 499,-  – inkluderer overnatting i dobbeltrom (dersom man vil ha dobbeltrommet for seg selv 
    blir prisen kr 998,-) Vi har 20 plasser på 10 dobbeltrom med enkel standard (2 separate senger ut mot 
   sideveggene), og i tillegg muligheter for 10 senger i tilsammen 3 anneks. Om man melder seg på seint 
   og derved får plass i anneks, reduseres påmeldingsavgiften fra 499,- til kr 425,-. Utover overnatting,  
   inkluderer påmeldingsavgiften følgende: 
b Enkel brunch med kaffe på lørdagen, og videre 
c Foredrag om spesialstyrkene 
d Bading i badestamp, samt kake og kaffe ifm dette 
e Visitt innom tre severdigheter i området ref program i pkt 3 ovenfor, ev cafe-/pub-besøk i Årnes sentrum (vi kjører egne biler),  
f Foredrag om Afghanistan 
g Middag og kaffe (avec må kjøpes av den enkelte) 
h Ridderslagningsseremoni  
i Nattmat – Kongens favoritt: Pølse i lompe 
j Frokost på søndagen, og 
k Utflukt til Kongsvinger på søndagen (Kongsvinger festning og Bereia, der vi kjører egne biler). 
 

5. NB! Vi har reservert 10 rom (dvs 20 dobbeltrom-plasser) og de fylles opp først. Dersom det skulle bli 
større deltagelse enn antatt, tas også plasser i anneks i bruk i den grad de da fortsatt er ledige.  Påmelding* 
til jan.petter.husebye@gmail.com ev pr mobil 9506 1496: Førstemann til mølla. Gyldig når beløp betalt. 
* Si ifra ved påmelding om du ønsker å delta på søndagens tur til Kongsvinger og Bereia veteransenter. Minst 10 må delta for at det gjennomføres 
 

6. Hvis du ev ønsker å haike ifm pkt 4e og 4k, kameratkjører vi så langt det går med egne biler. Hvis du 
kommer langveisfra og også ønsker å haike videre fra Oslo-området til Årnes (ev også retur), så skal vi 
gjøre det vi kan for at vi skal få til det også. Hjertelig velkommen til riddere og spesielt inviterte!  
 
 
     Karl Mevold, sekretær    Jan Petter Husebye, formann 
     (Sign)      (Sign) 
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