Invitasjon til møte i Kuben seniorklubb
tirsdag 22.mai 2018
Sommerturen går til Fetsund lenser, Lundveien 3, i Fetsund.
Fetsund Lenser er et nasjonalt kulturminne, fløtningsmuseum og våtmarkssenter ved
Glommas utløp i Øyeren ved Fetsund i Akershus fylke. Fetsund Lenser ble opprettet som
tømmersorteringsanlegg i 1861, og nedlagt da fløting av tømmer i Glomma opphørte i 1985. I
dag er det en del av Akershusmuseet.

Tid: tirsdag 22. mai kl 12.00. Programmet varer ca 2 timer men man kan bli så
lenge man har lyst.
Vi starter med lunsj i
bestyrerboligen.
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ererboligen vinterstid. Foto: Fetsund lenser
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styrerboligen har bevart sin originalitet,
det med moderne fasiliteter

Deretter blir det omvisning på museet – inne og ute.

Det er gangvei langs Glomma, både oppover og nedover elva. Etter
omvisningen vandrer vi litt og tar en kopp kaffe ved lensene før vi reiser hjem.

Diverse orientering:
Transport bil . For de som kommer med bil er det god parkering på
lensemuseet.
Tog: De som kommer med tog tar toget til Fetsund stasjon. Det er L14 Asker Kongsvinger. Toget går fra Nasjonalteateret kl 10.58 og fra Oslo S kl 11.04.
Toget kommer til Fetsund stasjon 22 minutter over hel (dvs. kl 11.22)
For de som ønsker å vandre fra stasjonen til lensene tar det 10-15 min. Dere vil
få følge på veien av Per Paulsen. Andre vil vi hente og kjøre til museet (5 min.)
Til lunsj kan vi velge mellom:
1. Gjeddekaker,hjemmelaget potetsalat og salat, eller
2. Elgkarbonader, hjemmelaget potetsalat og salat
Økonomi
Klubben betaler for inngang til museet og omvisning.
Den enkelte betaler sin lunsj som koster kr. 175.
Denne gang er det påmelding til Kirsten:
1. Betaling til kto: 9722 25 13824 med beskjed om hva det gjelder og navn!
2. Varsle om du vil ha gjeddekaker eller elgkarbonader
3. Varsle om du kommer med tog og skal gå/kjøres
Påmelding til Kirsten innen tirsdag 15. mai kl 12.00:
mail til:

kirstebs@online.no

eller send sms til mob.91 35 75 32

Påmeldingen gjelder når betalingen er foretatt.
Vi møtes ved kafeen på brygga kl 12.00 og går samlet opp til bestyrerboligen.
Velkommen til møte på Fetsund lenser!
Vennlig hilsen
Kirsten Berg Stephansen
Invitasjonen ligger også på Kubens hjemmeside:
https//kuben.vgs.no/om-skolen/rad-og-utvalg/kuben-seniorklubb

