
    
             Stomi tur 14/8 til 17/8- 2020.  
 
  Fredag 14/8 var starten på turen som avd. Buskerud hadde hatt lyst på i 2 år. 
Vi prøvde i 2019, men fikk ikke plass på hoteller i Bergen. I år var vår 
fantastiske  Marit raskt ute og fikk inn bestillinger. 
 Vi var 32 stk. som ville på tur, men på grunn av corona og div.sykdommer, var 
det 8 stk. som måtte trekke seg. 
    Bussen startet i  Hønefoss,  vi fra Kongsberg og Hokksund gikk på i Vikersund 
kl. 08.30. 
     Første stoppen var Bromma , så fossen i Måbødalen og så videre ned til 
Eidsfjord til en god stopp med lunsj. 
      Kom til Bergen i vakker sol, og tok inn på hotell Terminus, et litt slitt hotell 
like ved jernbanestasjonen. Der var vi 2 netter. 
       Lørdag var en helt fri dag, og i det fine været som vi fikk i Bergen var 
mange oppe på Fløyen. Det var felles middag på hotellet på kvelden. 
       Søndag morgen var bussen klar og vi ble kjørt til Gudvangen, og været var 
like strålende som dagene før. Der skulle vi ta båten over Nærøyfjorden. En 
helt ny elektrisk, lekker båt tok oss over fjorden, en tur som tok 2 timer. En 
kjempetur var det, noe av det finest på hele turen. 
      I Flåm skulle vi ta banen opp til Myrdal, med retur. Dette var turen jeg 
hadde sett frem til, for det er jo en fantastisk bane som slynger seg opp mot 
Myrdal .Den ble laget først på 1900- tallet  og er 20 km lang, med en høyde- 
forskjell på 865 m. Turen var fin den ,men ble noe ødelagt av noen fryktelige 
høye toglyder. Det hylte og skreik både opp og ned, så mange satt og holdt seg 
for øra mye av tiden. 
      Vår Marit hadde nå kjørt til Flåm med bussen, og møtte oss der. Etter en 
time var vi kommet ned til Lærdal , og tok oss inn på hotell  Lindstrøm .Dette 
var et bra hotell med god mat og et hyggelig personale. Felles middag. 
      Mandag var bussen klar kl. 10.00 og solen skinte da også fra skyfri himmel. 
Vi kjørte gjennom den lengste tunellen i verden, den er på 24,5 km. Så var det 
over Hemsedalsfjellet og videre hjem. 
      Det var en fin tur, og vi må få takke Marit for fin og trygg kjøring, og for alle 
timene hun har hatt med å få tråkla sammen denne turen i corona tider. 
       Vi hadde Peer Gynt Tours til å hjelpe oss, og de har som motto : 
                 REIS SAMMEN- OPPLEV MER. 
 
Hilsen fra avd. Buskerud 
Helge Ivar Muggerud   



 
       
 
         
                                                               


