
FonsveRers SemoRFoRBU N D

AVDELTNG K;euen
TuRxorurrEEN

Kjeller 9.mars 2022

Til våre medlemmer

Tilbud om dagstur til ALASKA, Kulturskatt i Bohuslån,3016-2022.

Turkomiteen, i samarbeid med Finn Carlsen Turistbusser A/S, har gleden
av å ønske dere velkommen til en dagstur til Alaska utenfor Strømstad.

Avreise fra Skedsmokorset kl 0830 med videre opphenting på §eller og
Lillestrøm.

Tid for avreise og hentelister vil bli sendt ut etter påmelding.

Viser til vedlagte oversikt over turen, hvor vi får busstur til Strømstad og båttur ut
til øyaAlaska.

Turen koster kr 875.- for medlemmer, og kr 1 L75.- for ikke medlemmer.

Frist for påmelding er 9. juni2022.

Bindende påmelding til

Haakon på mobil 920 15 369
Magel på mobil 986 25 068
Eller på
e-post magelrehoff@gmail. com

Hilsen
Turkomiteen

FSFKJL
c/o FLO Kjeller
Postboks 10

2027 KjeLler

Telefon 920 15 369
(leder Turkomiteen)

Org.nr: 983 718 884

E-post: kieller@fsforb.no
Hj. side:www.fsforb.no



AIaska, stein og blomsterhage, en kulturskatt
som vi finner 20 min. båttur fra Strømstad. Her
får vi en guidet omvisning og få r høre historien
om den utrolige, Hilma Wounch. Hilma emigrerte
til Amerika og Alaska i tB97 som gullgraver og ble
der i 30 år.
På øya Alaska ser vi hvordan hun bygde sin hage
på :O-tallet av sement, stein og skjell til broer,
tempel, sitteplasser og blomsterterasser med bare
hendene. Hun bygde til og med "Golden Gate"
som vi kan besØke på øya.Hilma ble 95 år.

Avreise Lillestrøm kl.08.20

Vi kjører rett til Strømstad hvor Sehlin charter
venter for å kjøre oss til Alaska. Overfarten tar
20 min. Ombord serveres kaffe og bolle.Guidet
omvisning og fortellingen om Hilma og se den
unike historiske hagen som hun bygde med bare
hendene. Etter 1,5 time på øya settes kursen
tilbake til Strømstad. Om bord på båten får vi
servert dagens lunsj med kaffe.

1 time til shopping på Nordbysenteret og rett
tilbake til utgangspunktet.

Avgang:
2422

Inkl: Buss, båt,
kaffe/bolle, guidet
omvisning, lunsj
m/ kaff e.
Min, 30 pers.
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