
OSLO DØVE 60PLUSS OG  

OSLO DØVES SENIORFORENING 

ARRANGERER DAGSTUR 
 

Påmelding innen 31. august. Betaling og påmelding ved kassa på seniortreff. 

For spørsmål kan kontaktes daglig leder Vidar R. Sæle, sms 93032049 eller post@odf.no 

 

Festningsbyen Kongsvinger 
22. september 

 

Bli med på en innholdsrik dag i Kongsvinger. Vi får høre om blant annet Dagny Juel på Kvinnemuseet 
og spennende fortellinger om krig og fred i grensetraktene.  
 
Avreise fra Oslo Bussterminal kl. 0900. 
Ca.kl. 1030 ankommer vi Kvinnemuseet i Kongsvinger. Her får vi først servert kaffe og bohemkake i 
Dagny Juels kafe.  
Museet har fire faste utstillinger, og nye temautstillinger hvert år. Her dokumenteres kvinners liv og 
virke i norsk kulturhistorie frem til i dag. Vi får en presentasjon av museet ved ankomst og så rusler vi 
rundt på egen hånd etterpå. 
 
Bare et steinkast fra Kvinnemuseet, ved festningsmurene, ligger den gamle festningsleieren og 
garnisonsbyen Øverbyen. Her finnes fornemme handelshus, Hedmarks første hospital og et mylder 
av koselige bakgårder.  
Ca. kl. 1230 møter vi en guide her ved festningen, som tar oss med på en omvisning gjennom norsk 
krigshistorie fra 1600-tallet og frem til nyere historie. Vi får også litt tid på egen hånd. 
 
Kl. 1400 får vi servert en 2-retters lunsj og kaffe på Festningen Hotel & Resort. Å spise her er en reise 
i historiske lokaler med kortreist mat spesielt utvalgt for den enkelte sesong.  
Avreise fra Kongsvinger ca. kl. 1530, med ankomst Oslo ca. kl. 1730. 
 
Pris pr. pers Kr 500 for medlemmer av Oslo Døves Seniorforening  

og Oslo Døveforening (60pluss) 
Kr 1 595 for de som ikke er medlem. 
 

Prisen inkluderer: Busstransport 
   Inngang og presentasjon + servering på Kvinnemuseet 
   Inngang og omvisning på Kongsvinger festning 
   2-retters meny og kaffe på Festningen Hotel & Resort 
 
Maks antall deltagere på denne turen er 42 personer pga. kapasiteten på Dagny Juels kafe, 
Kvinnemuseet. Turen er en del trapper og grusveier, så du må kunne gå uten hjelp. Dessverre passer 
det ikke for rullatorer. 


