
Buss-tur til  

Fosen 
Onsdag 8.september 2021 

 

 

 

 

 

 
Museet Kystens Arv i Stadsbygd 

 

 

Buss fra Fannrem stasjon kl. 08.15 

Buss fra Orkanger skysstasjon kl. 08.30 

 
Arrangør: Diakonien, Kirka i Orkland 



I år blir det tur til Fosen med ferge Flakk-Rørvik, besøk 
på Museet Kystens Arv i Stadsbygd, sangstund i Rein 
kirke og kjøring den ytre leia til middag på Hovde Gård 
på Ørlandet. Så tar vi ferge Brekstad-Valset på tur 
heim. Vi regner med å være tilbake på Orkanger  
ca. kl. 19.30. 
 
 

Museet Kystens Arv  
er et 
kystkulturmuseum 
med eget aktivt 
båtbyggeri, historisk 
rosehage og 
restaurant.  
 

 

Bildet er fra museets faste utstilling «Lofotdrifta fra 

Trøndelag». Utstillinga gir et bilde av lofotfiskernes liv 

for over hundre år sia; den lange turen nordover i 

januar, arbeidet og slitet, fortjenesten og risikoen, 

båter og utstyr, klesplagg og kjærlighetsbrevene hjem.  

(Bilder og informasjon er fra kystensarv.no) 

 

Museumsbutikken vil være åpen når vi er der. 

 

I 12-tida blir det servert formiddagsmat ved museet.  



Rein kirke blir neste stopp. I tillegg til sangstund blir det 

litt informasjon om kirka og Reins-klosteret.  

Rein kirke er fra 1932. Den blir også kalt Bojerkirka, 
etter forfatteren Johan 
Bojer som tok initiativ og 
stilte økonomiske midler 
til disposisjon for bygging 
av kirka. Den ble bygd 
som en kopi av den gamle     
kirka på stedet fra 1649. 
(Bilde og informasjon fra https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/indre-fosen-kf/) 

 
 

Kl. 16 blir det middag på Hovde Gård på Ørlandet. 

  

Dette var i 1923 

den første 

husmorskolen i 

Sør-Trøndelag.  

I løpet av 

skolens første 

50 år hadde 

2763 kvinner vært elever der. I 2009 ble Hovde Gård 

gjenåpna etter totalrenovering. I dag brukes stedet til 

kurs, konferanser, overnatting og feiring av ulike 

festdager. 

(Bilder og informasjon fra hovdegaard.no) 

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/indre-fosen-kf/


Bussen kjører helt fram til de stedene vi skal 

besøke. 

Ta med rullator dersom du bruker det. 

Gi beskjed om matallergi ved påmelding.  

Gi også beskjed om hvor du vil gå på bussen. 

 

Pris kr.900 for hele turen. Alt inkludert. 

Betaling på bussen, med Vipps eller kontanter. 

Kr. 250 å betale ved avmelding etter  

1. september. 

 

Påmelding innen mandag 30.august til 

kirkekontoret på Fannrem tlf. 72479750 

eller e-post: ik963@kirken.no 

 

 

 

mailto:ik963@kirken.no

