
Telepensjonistenes forening 

 Fornebu 

Turkomiteen: Bjørn Harry Hansen, mob. 906 77 320, e.mail: b-harryh@online.no 
                          Eivind Hermansen, mob. 900 97 625, e.mail: eivind.hermansen@online.no 
                         Torlaug Olsen,  tel. 64 86 85 23, mob. 952  04 088, e.mail: torlaug@yahoo.no 
                           

MELDING FRA TURKOMITEEN 2016     20. juni 2016 

Turkomiteen arrangerer turer for telepensjonistene. Fornebuforeningens medlemmer inkludert ledsager har prioritet, men også 

deltakere fra andre lokalforeninger med eventuell ledsager kan delta. Turene tilbys i samarbeid med og etter 

forespørsel/tilbud/avtale med anerkjente turoperatører og gjennomføres i henhold til operatørens vilkår og ansvarsbegrensninger. 

Turdeltakerne bør ha tilfredsstillende reiseforsikring. 

Rutine for påmelding til turene: Påmelding skjer til den av Turkomiteens medlemmer som står oppført som  turansvarlig i 

kunngjøringen om hver enkelt tur. 

Rutine for innbetaling av turene: Det sendes ikke ut innbetalingsgiro til deltakerne. Deltakerne skal derfor betale innen oppgitt 

frist til Turkomiteens kontonummer: 1450 12 80489, Telepensjonistenes forening Fornebu v/kasserer Frank Wessel, postboks 214 

Sentrum, 0103 Oslo. Hvis størrelsen på deltakeravgiften er avhengig av antall deltakere, vil den enkelte bli kontaktet og få oppgitt 

endelig pris i god tid før betalingsfristen.  Blir turer avlyst, blir beskjed gitt i god tid før betalingsfristen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tur 5 - 2016:  Dagstur til Telemark 

Dato:   Torsdag 8. september 

Avreise:   Thon hotell Opera ved OsloS,  kl 09.00. Også mulighet for påstigning i Asker etter avtale 

Turoperatør:   Reiseklubb1 

Påmelding til:  Bjørn Harry Hansen, email: b-harryh@online.no  mobil 906 77 320 

Påmeldingsfrist:  20. august 2016 

Pris:   kr 1.490,-  ved 40 personer 

   kr 1.590,-  ved 30 personer 

   kr 1.750,-  ved 20 personer 

Betalingsfrist:  Innen 25. august 2016. Endelig pris blir opplyst før betalingsfristen 

 

 

Vi passerer Drammen før vi kommer til Eikerbygda Hokksund.  

Vi fortsetter videre inn i Telemark, der vi strekker på bena  

ved Heddal stavkirke og fortsetter til Notodden før vi ankommer  

den vakre eplebygda Gvarv, i hjertet av Telemark.  

Ankomst er beregnet til 11.30 inkl stopp i Heddal 
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Ca. kl. 11.30 - 12.15. Omvisning på Evju Bygdetun.  

Vel fremme på Evju får vi omvisning. Evju Bygdetun har hatt bosetning siden eldre steinalder og blitt 

oppdelt flere ganger gjennom historien. Tunet består i dag av flere forskjellige telemarksstuer fra 1700 og 

1800-tallet, herunder den kjente Myllargutstugo.  

 

Ca. kl. 12.15 -13.15. Lunsj på Evjutunet. Lunsjen vi får servert er lokal tradisjonsmat fra området. 

 Etter lunsj holder vi oss i fruktbygda Gvarv og begir oss videre til neste besøk som er Lindheim 
gård. Dette er en av Norges mest spennende fruktgårder! Gården har en her produksjon av epler, 
moreller, plommer og kirsebær – og er samtidig et gårdsbryggeri – Lindheim Ølkompani! Gården 
drives av Eiliv og Ingeborg. Lindheim vant i 2014 prisen for beste nykommer av nye ølbryggerier 
ifølge en kåring holdt av Ratebeer. Lindheims ølprodukter gikk selvfølgelig rett inn på 
Vinmonopolet. 
 

  
 

 Ca. kl. 13.30 – 15.00 Omvisning og prøvesmaking av Lindheims egen ølproduksjon. Inntil ølet blir 
det servert enkelt flatbrød mens Ingeborg forteller.  
Det blir også mulighet til å kjøpe med seg Lindheim-produkter hjem. Gården har eget 
bryggeriutsalg. 
http://olkompani.no/  
http://www.nrk.no/telemark/karet-til-et-av-verdens-beste-bryggerier-1.12166545  
 

Neste telemarksstopp før vi vender snuta hjemover er ingen ringere enn verdens nordligste 

vingård, Lerkekåsa Vingård! Her møter vi gårdseier Wenche som tar imot oss. 

http://olkompani.no/
http://www.nrk.no/telemark/karet-til-et-av-verdens-beste-bryggerier-1.12166545
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Ca. kl 15.15 – 16.30 får vi omvisning og smaksprøver av gårdens produksjon, og ikke minst 

hemmeligheten bak den allsidige og ikke minst fantastisk gode vinproduksjonen. Den som har lyst 

kan kjøpe med seg lokal fruktvin hjem – og kanskje kan det friste med et overnattingsbesøk neste 

gang? I så fall kan gården tilby overnatting i en vintønne omgjort til sengeplass!  

http://lerkekasa.no/  

 

 Retur Oslo med ankomst ca. 18.30.  

Prisen inkluderer: 

- Transport 

- Komfortabel førsteklasses turbuss Oslo – Telemark – Oslo 

- Transfer mellom alle stoppestedene 

Måltider: 

 -  Telemarkslunsj på Evju Bygdetun 

 Omvisninger: 

  - Omvisning på Evju Bygdetun, Gvarv 

  - Omvisning på Lindheim Fruktgård og Ølkompani, Gvarv 

  - Omvisning på Lerkekåsa Vingård, Gvarv 

Gastronomi og smaksopplevelser:  

 - Lunsj av lokal kortreist mat fra Telemark 

 - Smaksprøver av 4 typer øl på Lindheim gård m/flatbrød 

 - Smaksprøver av 3 typer vin på Lerkekåsa Vingård 

 

 

     

 

 

http://lerkekasa.no/

