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Östmarks kirke 

Solheimvn 70 – 1473 Lørenskog 
Tlf.: 67 91 20 50. Fax: 67 97 18 32 
www.fcturistbusser.no 

Dag 1 

Avreise fra Oslo bussterminal kl. 09.00 

Ved Kongsvinger møter vi 

Finnskogguiden, nå skal vi få oppleve 

Finnskogen på norsk og svensk side. 

Guiden forteller om skogfinnenes 

innvandring og kultur og skikker på veg 

oppover mot Solør. Midt i hjertet av Solørs 

spiskammer får sykepleierne en unik sunn 

og helsemessig matopplevelse med 

varmlunsj og kaffe. Det guides om 

flomkatastrofen i 1995 og Storofsen og vi 

viser de områdene og nivået til elva i 

forhold til dagens. Europas 

brannkatastrofe 1. pinsedag i 1822. 

Ved Flisa får vi guideskifte med lokalkjent 

guiding om bord bussen oppover mot 

Gravberget i Våler. Vi hører om 

bjørnejeger Tanneli Vetelainen og 

værprofeter som spår i fiskefinnene og 

finnenes skikker og ritualer. 

kl. 13.30 - 14.30 ankomst Gravberget kirke  

omvisning ved UNESCO fredet kirke med  

flott interiør og malerier innvendig. 

kl. 14.30 - 15.30 avreise via Värmundsjøen  

til Sysslebäck.  

Kl.15.30-16.30 Pilgrimstapeten, 

30 min filmvisning om tapeten 40 meter 

broderi gitt i gave til 1000 års jubileet 

Nidaros og pilgrimsvandringen. 

kl. 17.00 - 17.30 avreise Støllet - Torsby 

kl. 18.00 ankomst Sunne og vårt hotel,  

Quality hotel Selma Lagerløf. 

Middag om kvelden. 

 

 

Dag 2 

I dag skal vi besøke: Rottneros 

Blomsterpark med inngang og omvisning, 

vi skal spise dagens lunsj på 

Lennsmannsgården og vi skal besøke 

Selma Lagerløffs Märbacka for en 

interessant omvisning. 
Middag på hotellet om kvelden. Kl.19.00. 

Dag 3 

Avreise fra Sunne etter frokost. Vi kjører 

vi Torsby og til Østmark kirke, her tar vi 

en stopp så dere kan besøke kirken. 

Fortsetter videre mot Svullerya og får 

varmt karbonadesmørbrød med kaffe på 

Finnskogen Kro og Motell. Videre via 

Roverud og tilbake til Kongsvinger, her ble 

vi ikke ferdig på dag en så nå fortsetter vi 

med: Kvinnemuseet med omvisning, årets 

utstillinger, får historien rundt Dagny Juell 

og hennes liv med bohemretsen rundt 

Edvard Munch, Strindberg i Berlin + 

16.00 Varmlunsj fiskesuppe m/brød. 

(For tiden pågår en kunstutstilling med 

lokal kunstneren Sæther 76 malerier med 

motiv fra de dype skoger og landet for 

øvrig i vårt kunstgalleri i 2.etg. Vi har 

lokalt utsalg med håndverk på 200 kvm. 

Velkommen innom for daglige besøk av 

grupper – parkering ved jernbaneplassen 

vis a vis. Fri entre for grupper og gave til 

lederen ved besøket og mini foredrag om 

vikingetid, og Unionsdronning Sophie og 

visning av ursaueskinn og de eldgamle 

mønstertrykkene på skinnene). 

Så tar vi raskest vei tilbake til Oslo og 

utgangspunktet. 

Pris pr.pers. (min 27 pers). 

Buss, help., inng. og omv. som beskrevet. 

Kr. 3.595,- 
Tillegg for enkeltrom kr. 275,- pr. døgn. 

Gravberget kirke 


