
GRUPPEBESØK 

Vi tar imot grupper i ulike formater og anledninger. Konkret tilbud 
gis i hht. ønsker, fra kort visitt til heldagsopplevelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Medlien gård, i fristaten Lucky Næroset, 
Ringsaker kommune – midt mellom 
Mjøsbyene – er nå fullført en egen verden 
ulikt alt annet du har sett. 

Utviklet ujevnelig fra år 2000 til en oase av 
fargerike, fantasifulle, fredfulle 
kraftinspirerende inne- og uterom ned på 
detaljnivå. Her kan besøkende lande, la 
tankene leke og sjela oppleve, helt uberørt 
av vær og vind. 

Se, le og bli berørt av  forunderlig 
samtidskunst, uvanlige installasjoner, 
pussige påfunn, mye humor, vakker 
arkitektur og naturlige mirakler.  

U9verset – 
rom for 1 – 70 
personer, til 
festligheter 
eller kort og 
godt ren glede 
☺  

GAL’ERIET BUEN 



Det begynte med ei barnetegning  
og drømmen om et tårn i 1965. 

Resten er historien om fantasiens betydning for 
gutten som erstattet stamming med skaping. 

 

HC MEDLIEN 

”For meg har hver detalj her i mitt egen-
skapte land ett eneste formål:  å formidle 
gleden i fantasien -  menneskets universelle, 
grunnleggende kraft. 

All verdens inspirasjon finnes i Alt og Alle. 
Alltid.   

                          Krusedullfiosof og u-kunstner 

 

 

MØT MANNEN  BAK, I OG MED DET HELE 

 

 

                   Medlien gård og forundring  
www.medliens.no *  Fløtliveien 127, 2390 Moelv  
mariannesfriminutt@gmail.com * 416 86106   
org.nr. 969 148 293 
hc@u8.no  *  901 46444 (HC)  
 

Kan vi sammen skape noen lysende glimt av glede, 
frydefulle stunder av forundring eller håpefulle 
øyeblikk av egen værekraft - da er vi såre fornøyd.   

MARIANNE - NY VERTINNE 

               og UTE 

 

Fra sommeren 2019 overtar                         
datter etter fatter, som driver                     aktivitør  - 
og sangfugl. Alt det fysiske                                    
består, men innholdet utvides og tilbudet er mer 
variert. HC er aktivt tilstede etter behov/ ønske. 
Prisene lavere, kvaliteten minst like høy ☺.  

«Sang er min lidenskap, og nå 
kan jeg også by på meg selv 
musisk – både på oppdrag ute i 
verden og her på gården».  

http://www.medliens.no/
mailto:hc@u8.no
mailto:hc@u8.no

