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FØRJULSTUR TIL ØSTFOLD
ONSDAG 6. DESEMBER 2017
Årets førjulstur tar oss med til spennende steder i Østfold
Vi skal først besøke Soli Brug i Greåker. Allerede på 1600-tallet
ble det skåret tømmer på Sanne og Soli Brug. I Perioden 18601880 var bruket Nord-Europas største, med 22 oppgangssager og
ca. 600 arbeidere. I 1925 ble driften nedlagt. Familien Dørje-Berg
har siden 1975 overtatt og restaurert de gjenværende bygningene.
Soli Brug fremstår i dag som et tun med 8 bevarte hus og
sagbruksruiner ved Ågårdselva. Siden 1978 har Soli Brug utviklet
seg til å bli en viktig kilde for kunst. To til tre ganger i året
arrangeres betydelige utstillinger som oftest varer i to uker. Det vil
være en utstilling der når vi besøker Soli Brug.
Videre går turen til Gamlebyen i Fredrikstad hvor vi skal gå
gatelangs med tjenestejenta Marta. Marta bor i festningsbyen på
1700-tallet og jobber som tjenestejente hos en av byens «bedre»
borgere. Hun har sin plass i bryggerhuset i et flott hus like ved
Gamlebyen kirke og har mang en historie å fortelle som hun har
både sett og hørt. Hennes skikkelse er å se rundt i denne gamle
byen og hun er helt sprekkeferdig etter å fortelle dere «nyheter»
selv om mye ikke er for alles ører, men slik er det med
tjenestejenter, de lekker som en sil!
Dagen avsluttes på Geiteberg Kulturbruk i Tomter. Det har bodd
folk på Geiteberg lenge. I skogholtet bak tunet finnes skålgroper
som ble hugd inn i fjellet en gang for kanskje 3000 år siden. Den
første historiske nedtegnelsen av Geiteberg finnes i Biskop
Øysteins Røde bok fra sist på 1300-tallet. Vi møter vertskapet
Guri Bergan Holt og Kjetil Haugbro. Da deres gamle, trofaste
Massey-Ferguson 206 hadde tresket sitt siste halmstrå i 2006,
forstod de at deres dager som kornprodusenter var over. Fem år
senere, etter flere vellykkede forsøk med teater og konsert åpnet
de Geiteberg Kulturbruk. Her skal vi innta dagens middag.

PROGRAM:
Kl. 09.00

Avreise fra Lillestrøm Kultursenter i Kirkegata

Kl. 10.30

Ankomst Soli Brug. Her blir det servert 2 halve
rundstykker, kaffe/te. Samtidig får vi foredrag om
stedet, utstillinger osv. Deretter får vi tid på
egenhånd. Avreise kl. 12.30.

Senioruniversitetet i Lillestrøm
Kl. 13.00

Ankomst Gamlebyen.
Omvisningen «Gatelangs med tjenestejenta Marta». Denne varer 1
time. Etterpå blir det en 1 time på egenhånd i Gamlebyen som er
koselig julepyntet på denne tiden.

Kl. 15.00

Avreise fra Gamlebyen.

Kl. 16.15

Ankomst Geiteberg Kulturbruk i Tomter.
Her vil vertskapet orientere om stedet og dagens middag inntas her.
Meny:
Hovedrett: Møre stykker av hjort i viltsaus, rotgrønnsaker, hjemmelaget
pølse med ramsløk, mandelpotetpuré. Hovedretten serveres to ganger.
Dessert: Hjemmelaget iskrem med bringebærsaus.
Ønsket drikke til maten betales av den enkelte.

Avreise fra Geiteberg Kulturbruk ca. 18.30. Hjemreisen tar ca. 1 time.

Pris pr. person (ved minst 40 påmeldte) er kr. 1.250,-

Prisen inkluderer:

Rundstykker, kaffe/te og foredrag på Soli Brug
Omvisning med tjenestejenta Marta i Gamlebyen Fredrikstad
2-retters middag samt orientering på Geiteberg Kulturbruk
Busstransport

Bindende påmelding og betaling til Reisekomiteen innen 1. november 2017.
Beløpet innbetales til Reisekomiteens konto 1286.42.10455.
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