Hemne Revmatikerforening
v/ Gerd Støen og Johanne S. Kaarstad
E-post: jsk@hemne.as

Fannrem, den 17/02/2022

BEKREFTELSE PÅ FIRE-DAGERS
TUR TIL BRUMUNDAL OG
MJØSBYGDENE

Mandag 29. august
Kyrksæterøra - Wood Hotell i Brumunddal
Avreise kl. 08:00 fra Kyrksæterøra og kl. 08:15 fra Vinjeøra med mulighet til påstigning
underveis etter avtale. Vi tar oss over Søvasskjølen til Orkanger og videre opp Orkladalen til
Berkåk. Herfra følger vi E-6 sørover og får en flott tur over Dovrefjell i sensommerfarger før
vi holder lunsjpause på Frichs Spiseri på Dombås. Etter et godt måltid fortsetter vi nedover
Gudbrandsdalen langs flotte veger. I det vi møter Mjøsa, svinger vi av og tar inn på
Hamarvegen eller Turistvegen som den gjerne kalles. Å kjøre på østsiden av Mjøsa, er ikke så
vanlig, men straks artigere når en har anledning til det. På ettermiddagen kommer vi til
Brumunddal der vi skal ha base de nærmeste dagene. Her finner vi imponerende Mjøstårnet,
verdens høyeste trehus som strekker seg hele 85,4 meter over bakken med 18 etasjer! Og
her er Wood Hotel by Frich’s, et særegent hotell med 72 rom, 1 suite og totalt 160
sengeplasser. Hotellet har perfekt beliggenhet helt nede ved Mjøskanten i Brumunddal, og
med så mange høydemeter over bakken kan ikke utsikten bli annet enn upåklagelig!
Gode rom, og en hyggelig restaurant bidrar til at vi får et hyggelig opphold.

Tirsdag 30. august
Hamar og Atlungstad
Etter en god frokost, er det et spennende og vidtfavnende program som er satt opp
for dere. Vi åpner med et besøk på Norsk Utvandrermuseum. Over en million
menn og kvinner utvandret fra Norge mellom 1825 og 2000. Sett i forhold til
folketallet er det bare Irland som har flere emigranter enn Norge! Selv om de
fleste reiste til USA og Canada, har alle verdensdeler mottatt norske utvandrere.

Vi får en orientering og omvisning i museet. Her er en rekke bygninger fra «det norske
Amerika», fra de enkleste laftehus til den flotte innvandrerkirken fra Highland Prairie i
Minnesota. De fleste har noen i slekten som har utvandret eller vært «over there» i en
periode – dette er historie og historier som berører oss alle.
Vi skal videre, men tar oss tid til en enkel kopp kaffe med noe å bite i servert fra bussen.
Neste programpost er Domkirkeodden – tidligere Hedmarksmuseet og nå en del av Anno
museum. En vakker glasskatedral, helt unik med sin storslagne arkitektur. Omkranset av stål

og glass står buegangen fra middelalderen der stolt og minner om en svunnet tid. Den fine
klangen gjør Hamardomen egnet til konserter og
andre kulturopplevelser.
Etter et gripende dykk i vår egen historie, drar vi
til neste besøksmål. Ved mjøskanten i Stange
Vestbygd ligger Atlungstad Brenneri i idylliske
omgivelser. Brenneriet er et unikt kulturminne
hvor du får oppleve norsk industriarkitektur,
brennerihistorie og norsk akevittproduksjon de
siste 150 år. Her kan du følge prosessen fra
poteten kommer inn i bygget og til de edle

dråpene er tappet på flasker. Her brukes alle sanser i autentiske omgivelser og skaper gylne
opplevelser.
Vi skal spise en enkel lunsj her før vi får en spennende omvisning. Brenneriet som er fredet
av Riksantikvaren i 2019 og karakterisert som «det mest intakte historiske brenneriet i Norge,
og har en komplett produksjonslinje for spritproduksjon». Etter et interessant besøk er det
godt å ha litt tid for å rusle litt i sentrum av Hamar – den største byen I Hedmark. Vi samles
til middag på hotellet til kvelds.
Onsdag 31. august
Med blanke ark til Rudshøgda og bytur til Gjøvik
I dag drar vi ut på nye eventyr. Vi skal til Rudshøgda og kultursenteret som er bygd til minne
om hele nasjonens dikter, Alf Prøysen. Hans forfatterskap byr på en enorm bredde og dybde.
Han var en forfatter av sin tid, men når man leser tekstene hans i dag er det
oppsiktsvekkende hvor mye som kjennes dagsaktuelt og relevant. Vi skal se de faste
utstillingene før vi samles i Kafé Julie som har fått navnet etter Alfs mor, som var den som
sørget for at Alf alltid fikk mat, selv om det var smått med penger. Vi skal bli med på
«Sangstund i Kafe Julie», en koselig stund der vi blir med Prøysenhusets dyktige formidlere
og synge et utvalg av Prøysens viser. Sangbøker deles ut og vi kan selv foreslå hvilke sanger
som skal synges! Men vi er på kafé og skal selvsagt få noe å spise. Maten som serveres her
har fra første dag fått mye skryt. Vi skal spise en enkel lunsj.
Alt har en ende, så også vårt besøk i Prøysenhuset. Nå går ferden vestover, vi besøker Gjøvik
og setter av god tid til et besøk på egen hånd i «Den hvite by ved Mjøsa». Her er
kjøpesenter, torv, fin utsikt over Mjøsa fra Mjøspromenaden og hyggelige steder å sette seg
ned å følge livet i småbyen. På avtalt sted henter bussen alle for retur til Brumunddal og
Mjøstårnet.
Torsdag 1. september
Vi reiser hjem igjen
Etter frokost sjekker vi ut av rommene og finner plassene i bussen. Vi
kjører Østerdalen nordover, en strekning som har blitt vesentlig
oppgradert de siste årene. Vi stopper for litt kaffe underveis, men legger
middagsstoppen vår på Frich Spiseri Alvdal.
Etter måltidet kjører vi et kort stykke før vi tar av vegen for å besøke
Søberg Gård og Lysgrotten. Her har de fylt stabburet slik de gjorde det i
gamle dager. I to etasjer og med flere rom kan du få oppleve og smake
mange varianter av kortreist mat og brygg fra regionen. Her finner du lokalmat slik den skal
være, i en atmosfære den fortjener.
Siden 2000 har driverne produsert og solgt stearinlys i alle størrelser, farger og fasonger.
Den gamle driftsbygningen på Søberg gård ble til Lysgrotten - og de har etablert en god
tradisjon for å levere stemningsskapende lys til inspirasjon og glede til alle anledninger og
årstider.
Dagens driver er oldebarn av de første
bøndene på Søberg. Da hadde de 15 mål
innmark – i dag har bruket 250 mål åkerjord
og 200 vinterforede sauer! Og stabburssalg
og Lysgrotten!
Vi gjør en god stopp her – og hva du enn
finner på å kjøpe, er ikke veien hjem lenger
enn at varene holder seg. Vi regner med å
være tilbake i Hemne ca. kl. 19:30.

TURFAKTA:
Avreise: 29. august 2022
Varighet: 4 dager
Pris pr. person v/minimum 35 deltakere:
Pris pr. person v/minimum 30 deltakere:
Pris pr. person v/minimum 25 deltakere:
Pris pr. person v/minimum 20 deltakere:
Tillegg for enkeltrom:

kr. 6.500,kr. 6.750,kr. 7.090,kr. 7.600,-

kr. 1.440,-

Prisen inkluderer:
• Busstransport i moderne turbuss i henhold til
program og med sjåfør som fungerer som reiseleder
• 3 overnattinger på Wood Hotel by Frich´s i Brumunddal
• 3 frokoster
• 3 lunsjer
• 4 middager
• Inngang og orientering på Norsk Utvandrermuseum
• Inngang og middealderomvisning Domkirkeodden
• Inngang og omvisning Atlungstad Brenneri
• Inngang og orientering og sangstund på Prøysenhuset
• Besøk på Søberg Gård

Frister & vilkår
- Frist for påmelding settes til 15. juni. Vi må da få tilsendt navneliste med
romfordeling, og adresser for utsending av deltagerbevis og faktura fra oss.
- F.o.m. 16. juni gjelder Alminnelige vilkår for pakkereiser ved evt. avbestillinger.
Vi håper at denne bekreftelsen er etter deres ønske, og vi ser virkelig fram til å gjennomføre
denne turen sammen med dere. Har dere spørsmål eller ønsker å endre på noe – ta kontakt
med oss på telefon eller e-post.
Med hilsen / Best regards

Tore Kvam
tore@orklareiser.no
+47 72495750 / +47 97786970
Orklareiser
Sandenv 5
7300 Orkanger
NORWAY
Følg oss på

