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Tur 14

Tur 15

TELEMARKSKANALEN

”PE-TORSA”, Lierne

Pe-Torsa er et friluftsteater og etterhvert 
også en kulturfestival i grenda Kvelia i 
Lierne. Handlingen forgår i 1950-årene 
og kretsen rundt hovedpersonen Pe-Torsa 
som er bonde på gr.nr. 1, br.nr. 1. 
Oppgår'n i Kvelia og nyvalgt ordfører 
i Nordli herred. Hovedrollen spilles av 
spelets forfatter Kjell Kvetangen. Rundt 
hovedpersonen finnes et persongalleri 

av familie, gårdens tjenestefolk, naboer, 
politiske motstandere og tilreisende til 
bygda. Spelet har ny handling hvert år og 
det inviteres årlig gjestende kjendiser til 
biroller. Spelet ble første gang fremført 
i 2000 og har blitt et populært innslag i 
fylkets kulturliv.

Forestillingen starter kl. 16.00 og vi 
spiser middag før forestillingen. 

Avreisedato: lørdag 26.8 og søndag 27.8
Prisen inkluderer:
• Billett Pe-Torsa
• Middag
• Kaffe med tilbakst på bussen

1 DAG kr 1.090,-
Turen lørdag går fra Trondheim, mens på søndag 
starter vi fra Levanger.
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På denne turen er hovedoppholdet lagt 
til Sandefjord i Vestfold. Turen sørover 
går Gudbrandsdalen til Gjøvik. Neste dag 
besøkes Hadeland Glassverk og gruve-
museet og kirka i Kongsberg. Vi skal bo i 
3 netter på Scandic Sandefjord hotell. Det 
blir en utflukt til Verdens Ende på Tjøme. 
Hovedattraksjonen på turen er en båttur 
på Telemarkskanalen. Vi tar båten fra 
Ulefoss og passerer de store sluseanlegge-

ne i Vrangfoss og fortsetter opp til Lunde. 
Det er imponerende å se hvordan de gamle 
sluseanleggene virker og de store vannmas-
sene som «løfter» båten oppover kanalen.

På turen tilbake tar vi Color Lines ferje til 
Strømstad. Etter et opphold her fortsetter 
vi til Karlstad for overnatting. Siste dag 
kjører vi forbi Trysil, langs Femunden og 
om Røros.

Avreisedato: 6.8
Avreisetidspunkt: Alt.3,  side 2
Prisen inkluderer:
• 5 hotellovernattinger
• 5 frokost
• 6 middag
• Color Line Sandefjord - Strømstad
• Båttur på Telemarkskanalen
• Entreer og utflukter som beskrevet

6 DAGER kr 7.980,-
Tillegg enkeltrom hotell kr 1.900,-

Strømstad


