
ALL GRENLAND – VÅRTUR 2017 

VI BESØKER HOVEDSTADEN TIRSDAG 9. MAI – HAR DU LYST TIL Å VÆRE MED? 

Alle har vi nok besøkt Oslo og kjenner en del til byen. Likevel, hovedstaden har mye å by på, 

og på denne turen har vi valgt tre ”severdigheter” i Oslo sentrum som sikkert er kjent for 

noen, men vi tror mange vil ha interesse av å besøke disse stedene, enten det er for første 

gang eller gjensyn… 

22. JULI-SENTERET - senteret formidler historien om terrorangrepet 22. juli 2011 i Oslo og på 

Utøya gjennom bilder, tekster, filmer og gjenstander. Utstillingen løfter også fram de 

umiddelbare reaksjonene og de mange markeringene som fulgte. 

Sted:  Akersgata 42, Høyblokka i regjeringskvartalet – avtalt tid kl 1115   

 

NOBELS FREDSSENTER – museet om Nobels fredspris presenterer prisvinnerne og deres 

arbeid. Gjennom faste installasjoner og utstillinger gir senteret innsikt i aktuelle temaer 

knyttet til krig, fred og konfliktløsing  

Sted: Rådhusplassen – avtalt tid kl 1215 

LUNSJ  på egenhånd – ca 1315.  Det er mulig å  ” lunsje” i kafeen på Nobelsenteret om man 

ikke vil begi seg  ut i nærområdet som har mange store og små spisesteder…  

OSLO RÅDHUS  - rådhuset ble offisielt innviet i 1950 (byggingen startet i 1933) , arkitekter 

var Arnstein Arneberg og Magnus Poulsson. Rådhuset er i seg selv et lite kunstmuseum og 

utsmykningen forteller mye om byens og landets historie. Vi får se malerier og fresker malt 

av mange av våre største kunstnere: Sørensen, Rolfsen, Revold, Aulie, Midelfart, Munch, 

Krogh, Werenskiold  m.fl.  

Avtalt tid kl 1445   

 

AVREISE MED BUSS  fra Skien, parkeringsplassen ved Odd Stadion, kl 0845.  

Stopp i Porsgrunn for påstigning, Kammerherreløkka, kl 0900.  

RETUR til Porsgrunn og Skien fra Rådhusplassen i Oslo senest kl 1630. Så avgjør trafikken 

hvor raskt vi er hjemme…  

PÅMELDING: 18. – 28. april til Rolf Qvigstad på SMS 95859755 eller epost rolfqv@online.no 

PRIS KR 485. Prisen dekker buss tur/retur, inngangspenger og omvisninger. I tillegg kommer 

den enkeltes utgifter til lunsj.  

BETALING:  kr 485 til ALL Grenlands  kontonummer: 2670 41 51372  

Vi gleder oss til hyggelig tur sammen – og håper på deilig vårvær. 

STYRET 

 

                 


