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Årets førjulstur har vi valgt å legge til området vest for Mjøsa. 
Toten er et distrikt i Oppland fylke, som består av kommunene 
Østre og Vestre Toten. Toten var del av et lite kongerike i tidlig 
vikingtid og Halvdan Kvitbein (levde ca. år 710) var den mest 
kjente kongen som regjerte der.  
 
 
Kl.09:30 starter vi fra Lillestrøm kultursenter i Kirkegata 11. 
 
Første stopp er Totenvika Galleri og Kulturkafe hvor vi 
ankommer ca. kl. 11.  
   
Vi starter med servering av kaffe og kake før vi får 
omvisning. 
 
Skramstad Søndre er et flott, gammelt hus som har en 
sentral beliggenhet i et vakkert kulturlandskap i Totenvika 
ved Mjøsa. Hovedhuset er bygget på slutten av 1700-
tallet, så her ligger det mye historie i veggene. Her ønsker 
vertskapet å skape et sted til inspirasjon, der 
kunstopplevelser vil stå sentralt. 
På galleriet kan man se og kjøpe kunst av god kvalitet. Her vil du finne en fast utstilling av 
Erik-Ottar Hansen. I tillegg vil det være skiftende utstillinger med bl.a. maleri, tekstil, glass, 
keramikk, smykker. 
 
 
Kl.12:30 reiser vi videre mot Mjøsas Ark på Kapp. 
Mjøsas ark er en tidsreise gjennom 8000 år, der du finner ekte 
vikingsverd, ekte helleristninger og ekte miljøengasjement. Her 
blir det omvisning.  
(Bygningen som huser Mjøsas Ark vil ikke være oppvarmet så 
kle dere varmt.) 
 
 
Kl. 13:30 kjører vi mot Annexstad Gård  
 
På Annexstad blir gjestene med vertskapet innenfor dørene, vi 
får oppleve gjestfriheten og ta del i deres tradisjoner. Sammen 
med gårdens 16 gamle og velholdte bygninger, dens vakre tun 
med storslagen utsikt, er et besøk her et minne for livet. Alle 
bygningene og rommene er intakte med antikviteter og andre spennende elementer. 
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Kl.14:00 Omvisning med gårdshistorie. 
 
Etter omvisningen ringes det i matklokka: 
 
Menyen er som følger: 
Laksemousse med vaktelegg fra gården og løyrom (som står på tallerkenen når vi kommer) 
Buffet med: 
Jordskokk-suppe toppet med urter og 
spekepølse 
Godt brød og smør 
Nydelig viltgryte med sopp, fløte og rødvin 
Stor grønn salat, Båtpoteter 
Dessert: Pannacotta med skogsbær 
Kaffe/te. 1 glass rødvin inkludert. 
 
 
 
 
 
Etter måltidet får vi en ca. 30 minutters konsert av en lokal musiker som synger Prøysen og 
Taube. 
 
Ca. kl. 16:00 er det tid for å reise hjem og vi vil være i Lillestrøm ca. kl. 17:30. 
 
 
 
 
 
 

Pris pr. person: kr 1.320,- ved 40 – 49 deltagere  
   kr 1.450,- ved 30 – 39 deltagere  
   kr 1.750,- ved 20 – 29 deltagere  
 
 
Prisen inkluderer: Busstransport 
   Totenvika Galleri og Kunstkafe, omvisning og kaffeservering  
   Omvisning på Mjøsas Ark på Kapp 
   Omvisning og matservering på Annexstad Gård 
   Musiker på Annexstad Gård 
   Nødvendige vei og bomavgifter 
   
 
 
   
 

Bindende påmelding til Reisekomiteen innen 25. oktober 
(NB! Ikke send påmelding til SUL. Bruk navn og telefonnr. nedenfor.) 

 
 

Reisekomiteen: 
Brit Thoresen  Tel: 957 80 941  britturid.thoresen@gmail.com  
Kjellaug Nystrøm Tel: 997 35 780  knystroe@online.no  
Anne-Marie Barken Tel: 400 68 953  abark@getmail.no 
 
 
 
 
 
 
Turoperatør: Peer Gynt Tours 
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