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Bli med på venneforeningens vårtur til Ørlandet!
Vi besøker Austråtborgen og det nye Hannah Ryggen-senteret på Brekstad
Tidspunkt: søndag, 7. juni 2009
Det nye kultursenteret på Brekstad hvor Hannah Ryggen-senteret har fått plass har vakt berettiget oppsikt
både mht. innhold og arkitektur. Like spektakulær er Austråtborgen der den troner på det flate Ørlandet og
forteller oss om et viktig kapittel i Norgeshistorien. Både Hannah Ryggen-senteret og Austråtborgen er
underlagt Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.
Vi starter besøket på Austråtborgen, får oss deretter en matbit, der og fortsetter så til Hannah Ryggensenteret.
Programmet ser dermed slik ut:
Omvisning Austråtborgen:
Lunsj Austråtborgen:
Omvisning Hanna Ryggen-senteret

kl. 1120 – 1230
kl. 1235 – 1345
kl. 1350 – 1515

Hvordan komme til Brekstad
Vi drar til Fosen og Ørlandet i privatbiler. Fergen går fra Flakk på Byneset og tar deg over fjorden til Rørvik
(20 min.). Derfra er det ca. 1 ¼ time å kjøre til Brekstad. Det er mulig å kjøre til Agdenes og ta fergen derfra
til Brekstad, men denne fergen har mindre kapasitet og går sjeldnere. Derfor anbefaler vi heller at hjemturen
evt. legges over Agdenes. Det kan også se ut til å passe med fergetidene.
Ferge går fra Flakk til Rørvik kl. 0920 Beregn min. 20 min kjøring fra Ila til Flakk fergeleie.
Med 1 ¼ times kjøretur fra Rørvik skulle vi være
fremme ved Austråtborgen ca. kl. 1115.
Retur Rørvik - Flakk
” Brekstad - Valset

kl. 1640 og 1715
kl. 1530 og 1630

Dersom du ikke selv kjører bil, kan vi helt sikkert skaffe skyss, men dette må avtales på forhånd. Ta kontakt.
Oppmøte for disse vil bli utenfor Kunstindustrimuseet kl. 0830.
Vi trenger uansett påmelding fra alle av hensyn til omvisningene.
Påmelding til Jeanne Eirheim innen onsdag, 3. juni. Tlf. 977 90 924 eller 73 96 64 43. Har du tilgang til
internett, kan du gjerne sende en e-post direkte til Jeanne: j-eirh@online.no.
Deltakeravgift kr 50,- pr. person som inkluderer omvisning begge steder. Lunsj eller annen servering betales
av hver enkelt.
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