
DNVs Pensjonistforening:
Fetsund Lenser, Tertitten, Blaker Skanse og 
Meierigaarden, 13. juni 2023

Fetsund Lenser er et fløtingsmuseum og naturinformasjonssenter ved
Nord-Europas største innlandsdelta. Fetsund Lenser ble opprettet som
tømmersorteringsanlegg i 1861, og nedlagt da fløting av tømmer i
Glomma opphørte i 1985. 
Lensemuseet er i dag fredet som landets eneste gjenværende
fløtingsanlegg. Det er bevart som et enestående kulturminne og et
levende museum med verksteder for tradisjonelt håndverk, kafe og
museumsbutikk. Lensemuseet ligger i et vakkert naturområde ved
innfallsporten til Nord-Europas største innlandsdelta. 

Urskog-Hølandsbanen, eller «Tertitten», er Norges eldste
museumsjernbane.
Tre kullfyrte damplokomotiver og en rekke vogner er bevart og brukes i
museumsdriften.

Blaker Skanse er forsvarsanlegget som ble besluttet anlagt i 1682 som
ledd i rekken av festningsverker reist langs Glomma til forsvar mot
innmarsjlinjene fra Sverige. 

Meierigaarden Kro holder til i gamle Sørum Meieri, i et bygg fra 1885.
Her har dyktige kokker fokus på hjemmelaget mat, med bruk av
førsteklasses råvarer, servert i hyggelige lokaler og i en god atmosfære. 

Kl. 0900 Avreise fra Sandvika Bussterminal
Kl. 0915 Avreise fra Veritas på Høvik
Kl. 1000 Avreise fra Oslo Bussterminal
Kl. 1100 Ankomst Fetsund Lenser; Omvisning i fløterhistoria (ca. 1 time) og besøk i museet.
Kl. 1230 Servering av enkel lunsj ved brygga; gjeddekake servert som burger og mineralvann. 

NB! Det er kun sitteplasser ute, men med tak over de fleste. Viktig å kle seg etter været.  
Kl. 1330 Avreise til Sørumsand stasjon – Tertitten
Kl. 1400 Avgang med Tertitten og turen går fra Sørumsand – Fossum, hvor lokomotivet snur for å 

kjøre tilbake til Sørumsand. Hele turen tar ca. 45 min.
Kl. 1515 ca. Ankomst Blaker Skanse hvor vi først får servering av kaffe og kringle.

Deretter blir det omvisning innenfor vollene. Omvisningen tar ca. 1 time og guidene stiller 
i flotte uniformer.  Ved dårlig vær kan evt. historien fortelles innendørs. 

Kl. 1700 Vi ankommer Meierigaarden for servering av 2-retters middag m/kaffe; 
Meny; Hjortegryte med salat, potetstappe og brød, dessert og kaffe.
Drikke kan kjøpes på stedet (alle rettigheter). 

Kl. 1845 Ca. hjemreise
Kl. 2000 Ca. ankomst til Sandvika Bussterminal (kjører via Oslo og Veritas, Høvik)



Pris pr. person: kr. 1 800,- 

Prisen inkluderer: Busstransport
Enkel lunsj på Fetsund Lenser
Omvisning og inngang museet på Fetsund Lenser
Tur med «Tertitten»
Omvisning og kaffe/kringle på Blaker Skanse
2-retters meny inkl. kaffe/te på Meierigaarden Kro

Påmeldingsfrist tirsdag 9. mai 2023, men husk at antall deltagere er begrenset til 50 personer.
Dersom det melder seg flere enn 50 deltagere, gjelder som tidligere prinsippet "først til mølla",
der mølla er tidspunkt for betaling. De påmeldte får beskjed, og de overskytende vil bli satt på
venteliste og får også beskjed om dette.

Betaling Kr. 1800 pr. deltager til konto nr. 7133.63.00716 gjøres samtidig med påmeldingen.

Åpne påmeldingsskjema her >>

https://www.dnvspensjonistforening.no/2023-06-13_Fetsund/2023-06-13_Fetsund_pamelding/2023-06-13_Fetsund_pamelding.html

