
 

 

TEATER OG TURER VÅREN 2023 
 

Grenselosmuseet  
23. mai  kl. 10:00 

 

  
Foto: Dag Olav Brækken 

 
 

Jon Harald Holm holder foredrag for PUSK 2/5 om Norske Grenselosers 

Museum og dette vil vi følge opp med en tur dit den 23/5.  

 

Grenselosmuseet ligger ved den ene enden av Flyktningeruta, en rundt ti mil 

lang vandrerute som følger en av fluktveiene fra Skullerudstua i Oslo fram til 

svenskegrensa. Gjennom gjenstander, dokumenter og fotografier fortelles 

historia om den farlige virksomheten i grenseområdene. 

 

 

PUSK fyller 15 år og sponser dermed buss til Grenselosmuseet, og turen vil 

starte kl 10.00 fra Skedsmokorset. Nærmere tidspunkt vil bli gitt. 

Turen koster kr 450,-, som inkl. guiding av vandreruta, inngang til museet samt 

lunsj (smørbrød, kaffe og kake).  

På museet blir det vist film og guide Vidar Hansen forteller om virksomheten. 

 

 

Påmelding til Barbro Ring Skjefstad, SMS til mobil 90913211 innen 10. mai og 

innbetaling til kto 1286.47.14488 med melding om hva innbetalingen gjelder. 

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Flyktningeruta
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Oslo


 

Stavanger  
– med blomsterprakt på Flor & Fjære! 

Bli med til Stavanger, den internasjonale byen, med sin egen «småbysjarm»! 

Sentrum er lite og kompakt, med trange bilfrie gater, åpne torg og den sentrale 

Byparken med Breiavatnet. Gamle Stavanger, også kalt Straen, er Nord-Europas 

best bevarte trehusbebyggelse. Områdets største turistattraksjon er Flor & Fjære, 

på øya Sør-Hidle. Her får man oppleve en helt utrolig blomstrende hage med 

tropiske palmer og eksotiske planter! Nevner også at båten»svinger» innom 

Hirtshals. (Taxfree.) 

Tirsdag 30. mai  Skedsmo - Kristiansand - Stavanger 

Avreise kl. 06:00 med buss fra Skedsmo.  

Ankomst Kristiansand ca. kl. 13.00 for innsjekk båt. 

Vi har båtavgang med Fjordline, MS Bergensfjord kl. 14.30 og spiser felles 

lunsjbuffe inkl. drikke rett etter avgang.  

Om kvelden blir det felles middagsbuffet inkl. drikke om bord. 

Overnatting i valgt lugarkategori. 

Onsdag 31. mai   Stavanger m/Flor & Fjære 

Vi ankommer Tananger utenfor Stavanger kl. 06.30. Vi går i land og kl. 07.00 

kjører vi inn til sentrum av Stavanger og Clarion Hotel Energy. Vi spiser frokost på 

hotellet, før vi møter vår guide kl. 09.30 som blir med oss på en 2-timers 

sightseeing med buss i oljebyen. Vi får se noen av de største severdighetene i 

byen. Siden Stavanger Domkirke er stengt grunnet oppussing, legger vi i stedet inn 

en kort byvandring i Stavangers gamleby. Vi ser også Jernaldergården på 

Ullandhaug. 

Til avtalt tid kjører vi til Bekhuskaien for båttur over til øya Sør-Hidle kl. 1200, som 

er verdens nordligste palmeøy.  

Båtturen tar ca. 20 minutter. På denne spesielle øya finner vi tropiske palmer og 

frodige blomster innrammet av Ryfylkes storslåtte fjorder og fjell, og det er dette 

som er Flor & Fjære. På øya får vi en omvisning i hagen på romantiske stier og ser 

en masse fargerike blomster. Stedet har internasjonalt kjøkken som kan by på 

velsmakende retter fra alle verdenshjørner. Her skal vi også innta dagens 3-retters 

lunsj.  Det blir båttransport tilbake til Stavanger kl. 16.30, med ankomst 



 
Strandkaien i Stavanger ca. kl. 16.50.  

Vi returnerer til Tananger for båtavgang med Fjordline kl. 20.00. Vi spiser felles middagsbuffet inkl. 

drikke om bord rett etter avgang.  

Torsdag 1. juni  Kristiansand – Skedsmo 

Vi spiser frokost om bord og ankommer Kristiansand kl. 09.30. Busstransport tilbake til Skedsmo.  

  

Pris pr. person Kr 5 850,- ved 30-35 betalende deltagere 

   Kr 6 150,- ved 25-29 betalende deltagere 

   Kr 6 590,- ved 20-24 betalende deltagere 

Prisen inkluderer Buss i henhold til program 

   Fjordline Kristiansand – Stavanger t/r 

   1 frokost, 1 lunsj inkl. drikke og 2 middager inkl. drikke om bord 

   Overnatting i doble lugarer innvendig 

   1 frokost på hotell i Stavanger 

   Besøk ved Flor & Fjære inkl. båt t/r, omvisning og 3-retters lunsj 

   Guide og buss på 2-timers bysightseeing i Stavanger  

Tillegg enkeltlugar kr 0,- pr. person innvendig singel lugar, over pianobar 

kr 880,- pr. person innvendig singel 

   kr 300,- pr. person i dobbel lugar med havutsikt 

   kr 1 100,- pr. person i singel lugar med havutsikt 

Avbestillingsregler Avbestillingsregler Ved avbestilling f.o.m. 01.04.2023 t.o.m. 13.04.2023 

belastes administrasjonsgebyr kr 750,-pr. person.  

Ved avbestilling f.o.m. 14.04.2023 t.o.m. 25.04.2023 belastes 50 % av 

turprisen pr. person.  

Ved avbestilling f.o.m. 26.04.2023, manglende oppmøte eller kunden 

mangler de nødvendige papirer for gjennomføringen av reisen, belastes 100 

% av turprisen pr. person. 

Påmelding  Påmelding med fødselsdato og innbetaling senest innen 24 /3.2023 til  
Barbro Ring Skjefstad – SMS til mobil 909 13 211. 
Innbetaling til konto 1286.47.14488.  



 

 
BESØK PÅ ROAF 

Skedsmo Gjenvinningssentral 18. januar kl 12.00.  

 
              

Vil du være med å se hvordan avfallet vårt blir håndtert? 

Vi kjører egne biler og møter på Huseby kl 11.30, fyller opp biler og 

kjører samlet derfra. 

Vi gjør oppmerksom på at de som har pace-maker ikke kan være med 

på omvisningen pga sterke magneter, og det er vanskelig for de som er 

dårlig til bens pga mye trapper. 

Påmelding til Barbro Ring Skjefstad, SMS til mobil 90913211 senest 
10. januar og betaling kr 80,- til konto: 1286.47.14488.  
Dette vil dekke litt å bite i ROAFs kantine etter omvisningen. 
Maks antall 26 personer, så førstemann til mølla ……. 

 

 

 

 

 



 

SÅ SOM I HIMMELEN 
Oslo Nye Teater 8. februar kl 19.00. Kr. 615,- 

 

”Så som i himmelen” er historien om den verdensberømte dirigenten 
som forelsker seg i jenta i den lokale butikken. Det er historien om den 
store ener som lærer om verdien av fellesskap, og om det store i det 
lille.  
 
Påmelding til Hege Reimertz Lunde  mail: hegereimertz@gmail.com eller  
mobil 928 34 112,  og betaling kr 615,-  innen 12.12.2022  
til  konto 1286.47.14488. 
 

 

HOLD KJEFT, DET ER IBSEN 
Lillestrøm kulturhus 11. mars kl 19.00. Kr. 375,- 

 
 



 
 

Liv Gulbrandsen byr på en halsbrekkende morsom, nær og inderlig 

fortelling om Henrik Ibsen og sin egen bestemor. Liv Gulbrandsens 

bestemor elsket Ibsen. Og hun trakk med seg barnebarnet i teatret for at 

Liv, i altfor ung alder, skulle få se Hedda skyte seg. Bestemor hadde en 

historie hun ikke kunne fortelle, og noen livsviktige råd. Men hvilken 

historie var dette? Noen ganger må vi bruke andres ord der vi mangler 

våre egne. 
 

Kr 375,- . Påmelding til Hege R Lunde mail: hegereimertz@gmail.com – 

innbetaling til konto 1286.47.14488 innen 25/1-2023. 

 

mailto:hegereimertz@gmail.com

