Sommertur Slekt og Data Sør-Trøndelag
Trondheim – Røros tur/retur med buss lørdag 10. juni 2017

Kaffestuggu
Etter bussturen fra Trondheim ankommer vi Røros og Kaffestuggu. Her blir
det kaffe og rundstykker.
Kaffestuggu er et tradisjonelt og innbydende serveringssted i Røros
sentrum. Her sitter bokstavelig talt mye historie i veggene.

Rørosmuseet
rommer svært mange avdelinger og inneholder svært mye på
mange områder. Derfor er det enklest å legge ved denne lenken.
http://www.rorosmuseet.no/

Røros Kirke ble bygget i perioden 1780-1784, og ble
bekostet av Røros Kobberverk. Byggekostnadene beløp seg til
23000 riksdaler.
Kirkespiret rager drøye 50 meter over bakken. Kirken har ca.
1.600 sitteplasser, og er dermed Norges femte største kirke. Kun
Nidarosdomen, Kongsberg kirke, Mandal kirke og Kristiansand
domkirke er større. Kobberverkets emblem er plassert over
urskivene på tårnveggene og på kongelosjen, og er en av de få
kirkene i landet som er utstyrt med hovedsponsorens firmalogo.
Kirkeanlegget
har
vært
gjenstand
for
omfattende
restaureringsarbeider både utvendig og innvendig. Kirkas nye
orgel, Ryde & Berg Op. 99, ble bygget høsten 2012 og innviet
Kristi åpenbaringsdag 2013.

Gjetbergsvollen
I 1997 startet Gunveig Harsjøen opp med restaurant på
setra som hører gården til. Etter hvert økte besøkene, og
dette resulterte i stadig nye utbygginger. I dag står en stor
spiseavdeling med nytt, funksjonelt kjøkken klart.
Anlegget har over 200 sitteplasser, fordelt på forskjellige
rom.
Tradisjonelle seterrom er ombygd til sjarmerende og
trivelige serveringslokaler. Her kan du nyte Gjetbergets
matbord, en bugnende buffet bestående av mange
forskjellige hovedretter, desserter, kaffe og kaker.
I 2007 mottok Gjetbergsvollen Innovasjon Norge's
Bygdeutviklingspris for Sør-Trøndelag.

Program:
kl 07:30
kl 08:00

Avreise fra Trondheim Sentralstasjon
Avgang fra ASKO Midt-Norge, Østre Rosten 104, Tiller.
Her er det stor gratis parkeringsplass.
kl 10:30
Ankomst Røros, Kaffestuggu. Kaffe/te og rundstykker
kl 11:30-13:00 Rørosmuseet
 omvisning
 orientering om arkivene
 kort om pågående prosjekter
kl 13:00-14:00 Omvisning i Røros Kirke + noe i gata v Einar Aasen
kl 14:00-15:20 Tid til å gå på egenhånd, handle, spise lett o.l.
kl 15:20-16:00 Reise til Gjetbergsvollen, Ola Arvid Feragen forteller underveis.
kl 16:00-17:00 Middag på Gjetbergsvollen, hovedrett-dessert-kaffe
-Deretter blir det retur til Trondheim med buss.

Påmelding, pris m.m.
Egenandel for turen er kr 500,- pr. person alt inkludert.
Det er mulig å ta med ledsager som ikke er Slekt og Data-medlem. Samme pris.
Påmelding så snart som mulig, og senest innen 1. juni til kasserer Anders L. Gjervan.
helst på epost: ah-gj@online.no, eller telefon: 95164421
Viktig at alle som melder seg på gir beskjed hvor de ønsker å komme på bussen. Oppgi mobilnummer.
Muligheter for å stige på bussen på Melhus og Støren.
Umiddelbart etter påmeldingsfristen den 01.06. er utløpt, vil kassereren sende ut en fellesmail til alle som har
meldt på deltagere til turen. I denne mailen, som samtidig er en bekreftelse på påmeldingen, vil
kontonummer for innbetaling kr 500,- pr person bli oppgitt.
Med vennlig hilsen
for styret i Slekt og Data Sør-Trøndelag
turleder Arnar Haugen
arnar.haugen@neanett.no
41329847

