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Kongsvinger og Snoka
Tirsdag 7. desember 2010
Vi starter fra Lillestrøm kl. 09.00 og Skedsmokorset kl. 0915, og ankommer Kongsvinger
ca. kl. 10.15. Her møter vi en lokalkjent guide som blir med oss på bysightseeing.
Første stopp er besøk ved Nasjonalt kvinnemuseum, her starter vi med kaffe og deilig
bohemkake i Cafe Dagny. Deretter blir det guiding og vi får høre om den driftige
bohemkvinnen Dagny Juels liv og skjebne.
Kvinnemuseet dokumenterer kvinners liv og virke i norsk kulturhistorie frem til i dag.
Museets visjon er å gi inspirasjon til en bedre samfunnsutvikling.
Museet produserer nye, aktuelle temautstillinger til hver sommersesong. Dessuten er det tre
andre faste utstillinger.
Etter besøket her blir det guiding i gamlebyen og vi fortsetter reisen om
Vingersjøen til Unionsdronningen i Kongsvinger, og kjører om det rosa
grenseslottet. Vi skal også gjøre et besøk ved
kunst/håndverk/husflidsutsalg og det blir visning av ursau, skinnfeller
og gamle mønstertrykk.
Neste stopp blir ved vakre julepyntede Snoka. Her er det virkelig
julestemning, og masse flott både å se og selvsagt er det mulighet for å
handle. Butikken på Snoka er helt unik, og vareutvalget går langt ut
over det normale for en butikk. Her kan vi få kjøpt det meste. Vi finner
et spennende utvalg av interiør, gaveartikler, møbler og eksteriør.
Vi skal avslutte dagen med julemiddag på storgården med særpreget
låveanlegg. Stabbur med aner fra vikingetiden. Her får vi også omvisning, historiefortelling
og gårdens historie.
Etter dette besøket starter vi på hjemturen og beregner ankomst til Lillestrøm ca. kl. 18.30.
Pris pr. person:

kr. 850,- ved 40 – 48 deltakere i bussen
kr. 930,- ved 30 – 39 deltakere i bussen
kr. 1.095,- ved 20 – 29 deltakere i bussen

Prisen inkluderer:

Busstransport
Kaffe/kake på Kvinnemuseet
Inngang kvinnemuseet m/utstillinger
Guidinger og bysightseeing i Kongsvinger
Inngang kunst/håndverksutsalg
Visning av ursau, skinnfeller med mønstertrykk
Julemiddag med dessert og kaffe servert i gårdsomgivelser
Nødvendige vei og bomavgifter

Påmeldingsfrist:

8. November

