
Her ute på Jøa blir vi bedre kjent 

med Olav Duun sitt forfatterskap. 

Vi får også en guidet rundtur på 

øya.  

 
Det blir servert en god lunsj på 

Dalheimen Gjestehus. 

På hjemturen blir det servert 2-

rettersmiddag hos Ane på 

Lensmanns-gården på Namdalseid. 

Gled deg til desserten, da får vi 

servert  «Verdens beste» softis…. 

 
Beregnet ankomst Leksvik sentrum 

er ca klokken 20:15 og Havna i 

Vanvikan klokken 20:45. 

 
Alle foto: Google og Facebook 

 

 
 

 

 FAKTABOKS: 

 Dagstur til JØA, 

Olav Duuns rike 
24.mai 2018                      

 

Pris per person:  kr. 1.400,- 
   

 Turprisen inkluderer: 

- Bussreisen, med vår 
moderne turbuss. 

- Formiddagskaffe fra 
turbussens kjøkken. 

- Lokalguide på Jøa. 

- Lunsj på Dalheimen 
Gjestehus, Jøa. 

- Besøk i Duun huset og 
Duun-opplesning. 

- 2-retters middag, på 
Lensmannsgården.    

- Alle ferje- og 
bompengekostnader. 

Kontaktinformasjon 
og påmelding gjøres til: 

 

Ansvarlig arrangør: 

 

post@abuss.no 
 
 

PÅMELDINGSFRIST: 
18.mai 2018 

 
 

Behov for turbuss – ta kontakt  
med oss for ditt neste tilbud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAGSTUR MED STRANDA 

DIAKONIUTVALG og LHL i LEKSVIK  

       JØA – OLAV DUUN’s RIKE 24.MAI 2018 

Velkommen med på Stranda 

Diakoniutvalg og LHL i Leksvik sin 

sommertur, som i år går til Jøa og Olav 

Duun sitt rike. Turen starter fra Havna i 

Vanvikan og kjøres via Leksvik, den ene 

veien via Verran og den andre via 

Innherred. 

Litt om reisen.  
Det vil bli avreise klokken 07:45 fra Havna i 

Vanvikan og klokken 08:25 fra Leksvik 

sentrum. På turen nordover gjør vi et stopp 

og serverer formiddagskaffe fra turbussens 

kjøkken.   

 
Etter kaffen fortsetter turen nordover FV17 

opp Namdalen, via Namsos og til 

Ølhammeren der vi tar den korte ferjeturen 

over til Jøa. På Jøa møtes vi av vår 

lokalguide som blir med oss ute på Jøa. 

 
 

 

 
 

 

 

 

• Legg til en spesiell hendelse fra 

livet i familien 

 

• Legg til en spesiell hendelse fra 

livet i familien 

 

• Legg til en spesiell hendelse fra 

livet i familien 

 


