
Vestre Kjærnes gård 
Der vi møtes!

Vi kan og vi vil
- Å velge det du kan bli best på -
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Fra landbruk til gjestegårdsdrift

• Slektsgård tilbake til 1700-tallet

• Dagens eiere, Berit og Per Kjærnes, overtok i 
2001 

• Bygningsmassen og gården bruksendret til en 
kurs- og konferansegård (fra dyr til mennesker)

• Målet er å skape en møteplass tilpasset 
kundens ønsker og behov

• Legge til rette for den gode samtalen og tilby 
mulighet til faglig diskusjoner, sosialt samvær 
og aktiviteter i skjermede omgivelser

• Identifisere markedets behov og stedets 
ressurser og kapabiliteter, og bruke dette som 
konkurransefortrinn



Å velge det du kan bli best på

«Jeg har brukt Vestre Kjærnes gård til både store og mindre 
arrangementer over flere år. Der blir vi alltid møtt med 
gjestfrihet, varme og fleksibilitet i helt unike omgivelser. 

Anbefales!» 

«Et vakkert sted i vakre omgivelser. Deilige rom. Lyst og 
delikat. Gode fasiliteter. Her er ikke noe overlatt til 

tilfeldighetene. Vertskapet er genuint opptatt av å skape en 
atmosfære som tilrettelegger for gode relasjoner. Topp score 

på alle plan. Hit kommer jeg svært gjerne tilbake.» 



Hva skiller oss fra andre?

Stedet (gården, historien og omgivelsene)
• Hjemplass- familie «som å komme hjem»
• Direkte tilgang til naturskjønneomgivelser
• Aktiviteter og opplevelser 
• Mat- «fra skog og sjø til bord»
• Sentral beliggenhet

Menneskelige ressurser (kompetanse og 
erfaring)

• Ekstraordinær service og omsorg
• Kjenne og forstå kundenes behov og 

markedet 
• Vertskapet- ildsjeler



Hvorfor skulle jeg drive gjestegård?

• Datter av eiere på Vestre Kjærnes 
gård, nest eldst i søskenflokk på 4

• Bachelor i fysioterapi, 
videreutdanning innen ledelse, 
prosjektledelse og entreprenørskap

• Arbeidserfaring fra 
rehabiliteringsfeltet, 
prosjektledelse i ulike 
utviklingsprosjekter, byggeprosjekt, 
TV produksjon og ideell sektor



Om gjestegården

• Konferansefasiliteter med låven 
(110 gjester), seminarrom (30-40 
gjester), vinterhage og stuer i 
hovedhuset

• 22 overnattingsrom (14 
dobbeltrom og 8 enkeltrom)

• Skreddersydde tilbud

• Naturskjønne omgivelser med 
variert utendørsaktivitetstilbud

• Tretopphytte for privat utleie og 
møteaktivitet



Naturbaserte aktiviteter og opplevelser hele 
året
• Kunst- og naturprosjektet LandSkapt 

rundt Vestre Kjærnes gård (2014)
• Kunstner og prosjektleder Astri Tonoian 

fra Moss 
• Målet er å røre ved, engasjere og 

stimulere til refleksjoner i møtet 
mellom mennesket og natur.

• Andre aktiviteter
• Kano og kajakkutleie
• Leirdueskyting
• Teamaktiviteter
• Tretopphytta



Digitalisering og markedsføring
Digitalisering

• Hjemmeside Vestre Kjærnes 
www.kjaernes.no

• Hjemmeside Tretopphytta 
www.tretopphyttekjaernes.no

• Wifi og mulighet for tilkobling til 
digitale løsninger

Markedsføring

• TV2; Hver gang vi møtes

• Lokale og nasjonale medier

• Facebook og Instagram

• Gjennom gjester på gården

http://www.kjaernes.no/
http://www.tretopphyttekjaernes.no/


Potensiale i fremtiden

• Ta vare på det unike med stedet

• Privat næringsliv og offentlige 
etater

• Private arrangement

• Kursfasiliteter for rekreasjon, 
trening m.m.

• Kulturarrangement 

• Utleie av tretopphytte 

• Folkehelse, aktivitet og idrett

• Samfunnsansvar



Vi kan og vi vil
- Å velge det du kan bli best på -

Takk for oppmerksomheten!

Følg oss på Instagram @vestrekjaernesgard og Facebook og våre nettsider

www.kjaernes.no og www.tretopphyttekjaernes.no

http://www.kjaernes.no/
http://www.tretopphyttekjaernes.no/

