
NSF Seniorsykepleiere i Oslo og Akershus 

Kulturreisen 24.-26. juli 2019.  

Erfaringer: 

Dag 1 Avreise fra Oslo bussterminal kl 09. i strålende sommervær som viste seg å holde alle 

de tre dagene turen varte.  

Første stopp; Elgstua på Elverum der vi spiste frokost, ferske rundstykker og kaffe/te. Derfra 

kjørte vi Østerdalen til Koppang og videre til Bull-museet i Rendalen. Guiden der informerte 

om Jacob Breda Bull sin oppvekst og diktning. Vår 

aldersgruppe har kjennskap både til historiene om 

Vesleblakken, Ulveslaget og Ola Styggpåjord. Det var 

både trist og engasjerende lesing. Interessant å 

komme dit og oppleve stedene der det skjedde. På 

Bygdemuseet ble vi servert lunsj med lokal mat; 

spekemat, eggerøre, potetsalat og flatbrød. Det vakre 

været og naturen gjorde at det ble et ekstra trivelig 

opphold. 

Deretter kjørte vi gjennom Rendalen til Bergstaden 

Røros. Der bodde vi to netter på Røros hotell. Det er 

det største hotellet på Røros og ligger like ovenfor 

kirken. Da vi kom dit var det helt fullt og travelt, men 

stort sett var det bra service og de problemene som 

oppsto ble etterhvert rettet på. Dagen avsluttet vi 

med middag på hotellet og forberedelse til neste dag. 

 

Dag 2 Dagens program sier noe om hvorfor Røros er 

på verdens kulturminneliste. Det startet med frokost 

som inneholdt svært mange smaksrike lokale 

«ingredienser» fra Røros traktene.   

 

1. I det varme, klare sommerværet, startet vi det 

kulturelle programmet med guide og omvisning i 

Nyberget- og Olavsgruven. Der inne var det kjølig men 

bra belysning. Guiden holdt en «levende forestilling» med orientering om tiden før- under og 

etter gruvetiden i Røros. 

2. Den eldste delen av Røros er et trehus bebyggelse og et verneområde.  Alt som ønskes av 

endringer i denne delen må søkes om.  Det var imponerende å høre historien, årsak til og 

hvordan det bevares. Det er mange som bidrar til at denne delen av Røros har et godt 

bevart, vedlikeholdt og er et fungerende samfunn.  

 

 



3. Røros kirke regnes som en av de ti mest profilerte, og er 

en av de mest kjente og største i landet med sine 1600 

sitteplasser. Den ble oppført i kobberverkets glanstid, og sto 

ferdig i 1784.  Kirkerommet har svært god akustikk og blir 

ofte brukt til konserter. Den «troner» over den gamle 

trehusbebyggelsen. Resten av dagen var satt av til egen 

disposisjon.   

 

 

 

 

Vi spiste middag på hotellet før vi gikk til Musikkteateret «Elden» som begynte kl. 20.30. Vi 

hadde svært gode sitteplasser med hele scenen foran oss. På det tidspunktet skinte sola 

fremdeles, etter hvert ble det skumring og 

solnedgang, men varmt var det. De store 

slagghaugene var en fantastisk ramme/scene for et 

friluftsteater med historisk ramme og innhold. Regi, 

musikk, profesjonelle- og amatører som skuespillere 

og et stort antall frivillige bidro til at det ble en 

festaften. Etter forestillingen ble det servert suppe 

på hotellet. 

 

Dag 3 Frokost og avreise fra Røros. Første stopp: Aukrustsenteret 

i Alvdal. Museet som ble etablert i 1996 viser mange av Kjell 

Aukrusts tegninger, malerier og fantasifulle tekniske modeller, 

pluss en film med innblikk i hans liv. Guiden viste oss rundt i 

museet og fortalte fra blant annet hans oppvekst i Alvdal.  

 

 

 

 



Etter kaffe og vafler kjørte vi til Atnosen og 

Friisveien til Ringebu. På fjellet, det høyeste 

punktet 1158 m.o.h., var det mulig å se over til 

Rondane i det vakre, klare været. På veien hjem 

stoppet vi ved Hafjell og spiste lunsj.  

 

 

 

 

 

 

Deretter strake veien Lillehammer, 

Gjøvik over Lygna med en kort sjåfør 

stopp, til Oslo Bussterminal.  

 

 

 

 

NSF Seniorsykepleiere i Oslo og Akershus avsluttet en vellykket kulturreise 2019 og ønsket 

alle en god sommer. 

Styret august 2019 

  

 

 

    


