
 

Tur til Røros 30-31.august 2017 

 

Været viste seg fra sin beste side, en god buss og hyggelig sjåfør, god mat og 

interessant guiding - og ikke minst 27 godt fornøyde telepensjonister! Dette er 

kort oppsummert turen til Røros de to siste dagene i august. 

Vi startet som vanlig fra Lillehammer Skysstasjon og dura av gårde oppover 

Gudbrandsdalen og over fjellet til Folldal. Her ble vi møtt av guiden Anita som 

tok oss med på togtur inn i – eller rettere sagt ned i Folldal Gruve. Vel oppe 

igjen i dagslyset fikk vi orientering og lunsj i kafeen. Det er umulig å gjengi 

informasjonen vi fikk, både her og fra guiden på Røros, men mye spennende 

historie fikk vi.  

Vel framme og installert på Røros Hotel ble vi invitert på guidet vandring i 

Bergstaden. Høydepunktet på vandringen var å komme inn i Røros kirke, eller 

Bergstadens Ziir som den også kalles, med orientering om både kirken og 

portrettene som henger der. Ziir betyr for øvrig pryd, derav navnet.  

Som seg hør og bør på felles tur var det hyggelig middag på hotellet på kvelden. 

På hjemturen ble det besøk på Aukrustsenteret i Alvdal hvor vi ble bedre kjent 

med kunstneren Kjell Aukrust og de to underfundige personlighetene Solan og 

Ludvig. Men Alvdal har mer å by på. Lys, servietter, nisser, mikrobrygget øl, 

spekepølser og annen lokalprodusert mat fra stuer og stabbur på Søberg Gård 

(tidligere Lysgrotten) skal skape hygge i telepensjonistenes hjem utover høsten. 

Gården er vel verdt et besøk.  

Så fikk vi se selveste Snøhetta i vindstille flott sensommervær. En halvannen 

kilometers godt planert grussti førte oss inn til utsiktspunktet Viewpoint 

Snøhetta. Et flott syn der den breier seg godt ut med sine fire topper hvorav den 

høyeste er på 2.286 m.o.h. 

Det er langt fra Dovrefjell til Lillehammer, så lunsj på Dovregubbens hall 

smakte fortreffelig. Vel hjemme forsøker vi å fordøye alle fine øyeblikk og 

opplevelser, og sender en stor takk til turkomiteen som består av Erik 

Smidesang, Arne Fauskrud og Eva Ruud.  

 



 

 

 

            



 

 


