Søndag 8. Desember 2019

Juletur til Tautra
Julestemning ved Hjelseng gård og Klostergården!

På Hjelseng Gård på Stjørdal
har julefeiringen lange
tradisjoner! Velkommen til en
gård med julestemning!

Det er omveien, forsinkelsen og sidesporene, som
beriker ens liv.

Nils Kjær

PROGRAM______________________________
Kl. 09.00
Oppstart på Trondheim sentralstasjon plattform 12. Vi følger E6 til
Stjørdal og videre opp til Hjelseng Gård. Her finner vi eget kaffebrenneri
og ølbryggeri som vi skal bli bedre kjent med. På de fleste gårdsbruk
finnes det mye historie gjemt bort i kroker og på loft. På Hjelseng har de
tatt fram 1500 gjenstander og bygd opp et miljø for en utstilling av disse.
Murstein og materialer fra den gamle låven og smia gir god atmosfære
for å kunne fortelle små og store historier fra en svunnen tid. Etter en
omvisning i museet blir det servert kaffe og kake på låverestauranten.
Etter noen timer her kjører vi videre ut mot Tautra. Underveis gjør vi et
stopp ved den julepyntede låven som huser Kortmann lysfabrikk i
Vuddudalen. Her får vi servert gløgg og, mulighet for en trivelig handel.
Vel framme på Tautra får vi blant annet se det moderne Mariaklosteret,
samt de gamle klosterruinene. På Klostergården får vi servering i vakre
omgivelser. Kanskje er det også et glass lokalbrygget øl til maten? Det
blir selvsagt anledning til å ta seg en titt på egenhånd, og handle i
gårdsutsalget for de som ønsker dette. Her kan man kjøpe både øl fra
Klostergårdens bryggeri og lokalmat m.m.
Kl. 15.30
Vi kjører tilbake til Trondheim. Beregnet ankomst Trondheim er ca. 16.30

Pris pr. deltaker: kr. 1.300,Depositum:
kr. 300,-

Inkludert i prisen:
✓ Reise i moderne turbuss.
✓ Omvisning og servering på
Hjelseng Gård.
✓ Julekaffe fra Langøra.
Kaffebrenneri.
✓ Besøk på Klostergården med
servering
✓ Reiseleder fra Vega Reiser
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