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Elkem  Fiskaa  Pensjonistklubb 
Invitasjon til en flott busstur gjennom Telemark og Setesdalen med 

ofte pauser, kaffe, museum og middag. 

Onsdag 23. august kl. 07 - 20 - Påmelding før 15. juli. 

!  

Hei alle sammen. 

Avgang:     Vakta på Fiskaa før kl. 07:00 for busstransport (møt i god tid). 
Retur:   ca. kl. 20:00 med buss til Vakta på Fiskaa. 

Vi starter opp på Elkem Fiskå kl 07:00 og kjører indre bygder opp til Åmli og videre til Treungen. Her 
besøker vi Z - Museum, som har en herlig blanding av ting som for de fleste av oss bringer frem gode 
minner og nostalgi. Etter en hyggelig omvisning her kjører vi til Vrådal og Straand Hotel og spiser deilig 
middag.  

Gode og mette setter vi oss igjen i bussen og kjører i vakkert landskap til Grimdalstunet.   
Her får vi høre historien om billedhugger og skulptør Anne Grimdalen, og se flere av hennes verker.  

Videre går turen over Skafså og ned til Setesdal. Vi stopper på Rysstad, på Sølvgarden Hotell og får oss 
litt og spise i form av rundstykker og kaffe. Deretter kjører vi ned den vakre Setesdalen og regner med å 
være i Kristiansand igjen utpå kveldingen.  

1 Premie til den som tar ordet og forteller noe fra sin fortid i Elkem eller har andre gode historier. 
2 Spørsmål om arrangementet kan rettes til Anne Marie Karlsen mobil 98 28 11 47.  
3 PÅMELDINGSFRIST FØR 15.JULI 2017.  

Vi ber dere foreta påmeldingen til aktiviteter så snart dere har bestemt noe, slik at vi slipper å sende ut  
påminnelser. Uten deres deltakelse blir det liten aktivitet. 
Påmelding kan gjøres på nettet under «Påmelding» eller ring/send sms til 905 78 798 eventuelt til 
vår  mail. Vi setter pris på at dere foretar påmelding i god tid. 

Pensjonistklubben ønsker medlemmer og ledsagere velkommen
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