
   

Invitasjon til dagstur 
Kongsvinger-regionen med historisk middag  

onsdag 10. mai 2023 
 

Helt sør i Innlandet, bortenfor Oslo og nedenfor Gardermoen, ligger Kongsvinger – den historiske 
festningsbyen, omgitt av dype skoger i en region fylt med kultur, historie, aktiviteter og opplevelser for 
store og små. 
  

LOKALGUIDE / REISELEDER 
Lars og / eller Øivind vil være vertskapet på denne dagsturen.  
De har utviklet fenomenet «infotainment», der kunnskap, opplevelse, 
live kultur og humor går hånd i hånd. 
De er ikke vanlige guider, som man er vant til fra andre turer. De er 
skuspillere og musikere og formidler budskapet på en svært fargerik 
måte. Man føler at man er med på en tidsreise – eller på teater og 
konsert.  Samtidig vet de når «nok er nok» - og gjestene trenger en 
pause – så det blir aldri for mye .  

 
Øivind Roos 
Øivind Roos er bosatt i Kongsvinger, hvor han for tiden arbeider som teatersjef i Teater i Glåmdal. 
Han er utdannet i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo.  
Han har en variert karriere som musiker, arrangør, komponist, dirigent, forfatter, produsent, instruktør, 
komiker og skuespiller.  
 
Lars Ovlien – Når du trenger en god historie 
Engasjert lokalpolitiker i Kongsvinger, forfatter, journalist og kulturarbeider- entusiastisk og 
kunnskapsrik – utrolig dyktig til å formidle historie og i tillegg veldig flink til å synge!  

 
PROGRAM  

 Avreise kl. 08.30 fra Haakon VIIs gt 9 i Oslo 

 Kl.10:00 Omvisning på museet til Maarud Gaard i Sør-Odal, med historien til Potetgull og 
andre spennende oppfinnelser. Kaffepause med noe til kaffen.  

 Kl. 11:45 Skarnes: Galleri Lyshuset, der vi nyter utstillingen til den verdenskjente odalsmaleren 
Kåre Tveter. 

 Kl.13:00 Lunsjen spiser vi hjemme hos Heidi Tveter, på gården Tittut (www.tittut.no) et vakkert 
tun fra 1700-tallet med laftet tømmer  

 
 
 
 
 
 
 

 Kl. 14:30 Videre til Kongsvinger og omvisning på kvinnemuseet og Øvrebyen rundt kl. 15:00 
 17:30 Historisk middag på festningen med underholdning  

http://www.tittut.no/


 

 20:00 avreise fra festningen – vi er tilbake i Oslo ca kl. 21.30 
 

Kvinnemuseet 
Kvinnemuseet holder til i Dagny Juels barndomshjem. 
Kvinnemuseet har et nasjonalt ansvar for å dokumentere, forske på og formidle kvinners liv og virke. 
Museet arbeider også med spørsmål knyttet til kjønn og kjønnsrollemønstre. Museets visjon er å 
inspirere til en bedre samfunnsutvikling for kvinner og menn. 
 
Historisk middag på festningen: Vertskap er Jensine & Fredrik Werenskiold og Thomasine og 
Jonas Lie. I tillegg til et historisk godt måltid blir det anekdoter, taler, allsang og underholdning slik det 
var for 150 år siden. 
 

 
Menyen er utarbeidet i samarbeid med 
eksperter hos Norsk Folkemuseum, og 
inneholder typiske retter som ville blitt 
servert på en fest hos borgerskapet sent på 
1800-tallet. Det inkluderer en forrett, en 
hovedrett og en dessert.. 
 

Den historiske middagen er ingen forestilling, men en opplevelse for gjestene. Du blir tatt med 150 år 
tilbake i tid. Kommandant Werenskiold vil i sin tale ta et blikk på året som hat gått. Under middagen er 
det selvfølgelig skålsanger og morsomme innslag, og ekteparet Lie sørger for kulturelle innslag med 
toner av både opera og Bellmann. 
 
Gjennom måltidet lærer du mer om livet i gamle Kongsvinger og hvordan familier som Werenskiold og 
Lie var med på å forme det nye Norge som vokste frem etter 1814 – en prosess som førte til 
frigjøringen i 1905. Familievenner som Bjørnstjerne Bjørnson, Aasmund Olavsson Vinje og Ole Bull er 
en naturlig del av samtalen, det samme er Thomasine sin fabelaktige søster Erika Lie. 

 
 
 

 
 

HJERTELIG VELKOMMEN 
TIL NORGES GRØNNE 

HJERTE! 
 
 
 
 
 

Pris per person NOK 1.400, - for medlemmer og NOK 1.800, - for ikke-medlemmer.  
 
Prisen inkluderer: Privat buss, guide med fra Maarud t.o.m. Kongsvinger, kaffe m.m. og omvisning på 
Maarud Gaard, enkel lunsj på gården Tittut, omvisning på Kongsvinger Festning, inngang på 
Kvinnemuseet i Kongsvinger og omvisning i Øvrebyen, historisk middag i Kommandantboligen med 
underholdning på Kongsvinger Festning. Ikke inkludert: drikke til lunsj og middag.  
 
Påmelding: https://www.deltager.no/event/KongsvingerHydropensjonistene    
Påmeldingsfristen er 1. mars.  
 
Spørsmål om turen, kontakt; Jørn A. Jensen / mob 95 76 50 74 / jorn@fram.as  
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