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Kulturhistorisk rejse til Norge 

 

 

Program  
   
1. Tur:  Afrejse onsdag d. 27. juni – Hjemkomst torsdag d. 5. juli.  Max 16 deltagere.    
 
2. Tur:  Afrejse fredag d. 6. juli – Hjemkomst lørdag d. 14. juli.  Max 16 deltagere. 
 
 

1. dag: Med Oslo-færgen til Norge 
Kl. 16.00 Vi mødes ved terminalen til Oslo færgen – DFDS – i Københavns Nordhavn.  

Der kan arrangeres fælles bustransport fra Sydsjælland til færgen – dette er ikke  
med i prisen. Ved færgen udleveres billetter. Der overnattes på færgen i  
2 personers kahytter. Tillægspris hvis ”udvendig” kahyt ønskes.  
Fællesspisning er arrangeret. Tilmelding er nødvendig. Tillægspris kr. 259,00.  
Morgenmad på færgen på egen hånd. 

 
2. dag: Mod Gudbrandsdalen. 

Kl. 09.30  Ankomst til Oslo ca. 9.30. Herfra stiger vi på vores bus og kører mod  
Gudbrandsdalen og hytterne i Gålå. 
Undervejs gøres ophold på Eidsvoll, hvor Norge fik sin grundlov 17. maj 1814. 

Kl. 15.30 Ankomst til hytterne og indkvartering.  
Kl. 18.00 Middag og efterfølgende orientering om de følgende dage og udflugter. 
 

3. dag: Stavkirke og fredet præstegård fra 1700-tallet – gravhøje og sætergård.  
Kl. 08.30 Efter morgenmad kører vi til Ringebu Stavkirke (ca. 1220) og Weidemann samlingen i den fredede præstegård (1743). Lokal guide  
  fortæller os om Stavkirken og præstegården. På tilbagevejen gør vi ophold ved et af Norges ældste høvdingebopladser, samt ved  

Sætergården Rudigard. 
Kl. 18.00 Middag og fælles aftentur i det lokale fjellområde.                                                    
 

4. dag: Fredet sætergård, sæterlandskab og Peer Gynts rige. 
Kl. 08.30 Tur til Solbrå Setermuseum, hvor myseosten blev udviklet af en ung sæterpige.  

En lokal guide vil fortælle os historien samt give os smagsprøver på frisklavet  
myseost. Gården og hele sæterområdet er fredet og tilbageføres i disse år til det  
oprindelige sæter landskab. Frokost i det fri. Herfra går vi til Gålå Ski og  
Sommerarena, hvor vi ser det friluftsteater, der hvert år viser Peer Gynt spillene  
for tusindtals tilskuer, der kommer fra hele Norden. For de ”modige” er der  
mulighed for at tage skihejsen op til toppen af Valsfjellet, hvorfra der er en  
enestående udsigt til Jotumheimen og Rondane – Peer Gynts rige 

KL. 18.00  Middag. Aften fri. 
 

5. dag: Maihaugen – Lillehammer og berømt Kunstmuseum  
Kl.. 08.30 Vi kører mod Lillehammer og besøger nordeuropas største frilandsmuseum:  
  Maihaugen.  
KL.10.00 Fælles guidet tur af ca. en times varighed. Herefter rundt på egen hånd –  

området er meget stort.. 
Kl. 14.30 Fælles afgang til Lillehammer by – rundtur på egen hånd, men også mulighed for besøg på Lillehammer Kunstmuseum med formanden.  
Kl. 16.30 Hjemtur til hytterne. 
Kl. 18.00 Middag. Aften fri – for de friske tur til Gålå Højfjeldshotel området. Vi kører derop. 
 

6. dag: Rundtur i nærliggende fjelddale, Gausdal og Espedalen – meget landskabelig smuk rundtur. 
Kl. 08.30 Rundtur i Gausdal og Espedalen – Dronning Margrethes ski område – med besøg på Bjørnstjerne Bjørnsons landsted i Aulestad. På turen 

skal vi bl.a. opleve Jettegrytene ”Helvete” som er noget af det ”villaste fjell” du kan opleve i Norge. Vi kommer forbi Gammelbutikken 
Museum i Svartsum – en landhandel fra 1903. Vi afslutter turen med et kig på en af de mindre stavkirker i Skåbu. Butik med lokalt norsk 
”handværk” – trædrejer ting og vævede tekstiler – besøges. 

 
7. dag: Krigsmindemuseum og byture 

Kl. 08.30 Vi kører nord mod Otta og besøger Gudbrandsdal Krigsminnesamling i Kvam.  
Ophold i Kvam ved butik for husflid og brugskunst. Bytur i Otta., 
På hjemvejen ophold i Vinstra og besøg på Peer Gynt Samlingen. 

KL. 18.00  Festmiddag. 
 
 
 

 

 



Nyhedsbrev fra                                                                          Nr. 4.                                                   

MUSEUMSFORENINGEN Sydsjælland og Møn 

Maj 2012                            

Side 2 af 3  

 
8. dag: Hjemrejse med sightseeing i Oslo  

Kl. 10.00 Hjemrejsen begynder. Vi kører mod Oslo. Sightseeing med bussen i Oslo. 
Kl. 14.00 Ankomst til færgehavnen. Bagage afleveres. Gå tur til Oslos nye Operahus.  
Kl. 16.30 Vi går ombord på færgen og sejler mod København. 

Fællesspisning arrangeres om bord – kræver tilmelding. Morgenmad på egen 
hånd.  

 
9. dag:  Ankomst København. 

Kl. 09.30 Ankomst til København. Transport til Sydsjælland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generelle oplysninger                              
  
 Turen bygges op som ”en rejsende højskole”, hvor de kulturhistoriske oplevelser 
 sker i hyggeligt samvær. Vi hjælper hinanden, og går til hånde ved måltiderne. 
 På turen indgår oldfrue/kok og egen chauffør samt følge-bil. 
 
Pris:  Kr. 4.995,00 pr. person i dobbeltværelse for medlemmer af Museumsforeningen 
 
 Kr. 5.795,00 pr. person i dobbeltværelse for ikke medlemmer. 
 

 Max deltager pr. hold 16 personer. Først til mølleprincippet.  
Ved grupper under 10 personer aflyses turen og indbetalte beløb refunderes. 

 
 Hver deltager tegner selv sine egne rejseforsikringer. Bus og chauffør er forsikret. 

 
Husk pas. Husk blå sygesikringskort. 

  
             
I prisen 1. Alle rejse og kørselsomkostninger fra København til Gudbrandsdalen T/R 
indgår:    incl. samtlige dagsture. 
 

2. Samtlige overnatninger og fuld forplejning eksklusiv fortæring på færge  
og drikkevare.  
 
Hytterne består af 2 luksus storhytter med alt 8 dobbeltværelser, 4 separate  
toiletter, 4 baderum med toilette og 4 velvære rum med dobbelt spa, sauna 
og bruser. I hver hytte separeres toiletter og bad til damer og herre.   
  
Fortæring indbefatter et fyldigt morgenmåltid med friskbagt morgenbrød.  
Middag med hovedret inkl. salat. En forret eller en dessert.  
Kaffe og the ad libitum. Alle drikkevarer er ekskl. men kan købes i hytterne.  

  I forbindelse med morgenmad smører deltagerne selv frokostpakke. 
 

3. Samtlige indgange, entre udgifter og guider. 
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Tilmeldingsfrist for begge turer: 29. maj 2012 – Tilmelding til john@holmer-as.dk eller telefon: 40 46 01 12 
 
Nyindmelding i Museumsforeningen skal ske inden d. 14. maj. 
Depositum kr. 2.000,00 indbetales senest d. 29. maj 2012 på Museumsforeningens bankkonto med tydelig angivelse af: 
 
NAVN og ADRESSE - MEDLEMSNUMMER – ikke-medlemmer angiver telefonnummer. Bekræftende brev med deltagernummer 
fremsendes fra Museumsforeningen når depositum er modtaget. Dette brev er deltagernes dokumentation for tilmeldingen. Der vil blive 
oprettet venteliste. Tilmeldte på venteliste, som ikke kommer med på turen får depositum 100 % refunderet.    
Sidste rate indbetales senest d. 6. juni 2012 på Museumsforeningen konto. Ved manglende betaling gives plads til tilmeldte fra ventelisten. 
Af depositum tilbagebetales i så tilfælde 50 %.  
 
Museumsforeningens bankkonto er: Møns Bank: Reg. nr. 6140 Konto. nr.  000 41 17 949 
 
Ret til mindre ændringer forbeholdes samt ændring i rækkefølge af turene. 
 

 

 
 
Velkommen på Museumsforeningens kulturhistoriske rejse til Norge 2012. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
John Holmer 
Formand 

 

 

 

 


