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Seniorsykepleierne
Att: Mimi Bing Øverlie
Tuengen Allé 8E
0374 OSLO

Sommertur 11. juni 2012
Avreise Oslo Bussterminal kl 09:00
Turen går til Ullershov gård hvor vi får frokost, deretter
omvisning på gården. Hovedhuset er i fra 1714 og er bygget
etter gamle håndtverkstradisjoner. I dag er huset tilbakeført
til slik det var i 1890 og brukes til selskaper og bolig for
gårdens vertsskap. Her opplever vi også den fantastiske
samlingen til Inger Marie Ødegaard som gjennom hele sitt liv
hatt en sterk interesse for gamle tekstiler. Videre får vi en
guidet tur til Nes Kirkeruiner med Per Ødegaard.
Vi tar så farvel og reiser et kort stykke før vi stopper på Stein
Skole. Stein skole er en opplevelse for barn og voksne. I
1930-årene ble skolen utsmykket av kjente norske
kunstnere. Reidar Aulie, Dagfinn Werenskiold og mange
flere omskapte skolebygningen til en fantasifull ramme rundt
undervisningen. Skolen var i ordinær bruk fra 1912 til 1972
og er kjent som "Eventyrskolen".
Videre til Blaker skanse hvor guiden møter oss for en times
vandring. Blaker skanse ble tatt i bruk i 1683 som en del av
forsvarslinjen langs Glomma mot angrep fra øst. Skansen
ble bygd for å verne overfarten i Sundet. Skansen ble brukt i
kamp mot svenskene i 1718. Krutthuset er fra 1759 og bygd
i stein. Artilleribygningen fra 1740-50 er en av landets største
fredede trebygninger. Kommandantboligen var ferdig
restaurert i 1977. Høgskolen i Akershus avd. for formgiving
og produktdesign har hatt tilhold i de gamle bygningene
siden 1917.
En stopp for å se utstillingen til Guttorm Guttormsgaard før vi
tar fatt på veien til Ålgård i Søumsand – hvor vi får en deilig
middag med dessert og kaffe på den populære Bjørkesalen.
Tilbake i Oslo ca kl 18:15-18:30

Pris pr person kr 825.ved minimum 27 personer

Tillegg for terminalavgift kr 420,Husk gode sko.

Vi har busser for alle formål. Undersøk våre priser.

