
 
 

NORILCO er en produkt- og bandasjistnøytral forening med det formål å ivareta stomi- og reservoaroperertes, samt mage- og tarmkreft-rammedes 
interesser. NORILCO Oslo mottar støtte fra Oslo Kommune og Helse Sør-Øst RHF. 

 
Org.nr. 992 608 897 

 

 
 

Høsttur med damptog og 
eventyrslott 

 
Bildene er benyttet med tillatelse fra 
Buss og Reiseservice AS 

 
Vi innleder høsten med en tur på Krøderbanen som feirer 150-årsjubileum i år, og 
omvisning på Villa Fridheim søndag 21. august. Turen går med buss til Vikersund, 
der det blir et lite opphold før vi går om bord i damptoget som tar oss til Krøderen. 
Etter et kort stopp på Krøderen tar bussen oss til "eventyrslottet" Villa Fridheim, 
hvor norske eventyr står i fokus. Der får vi en guidet omvisning. Middag m/dessert 
og kaffe på Rustad Kafé ca. kl. 16.00. Vi beregner å være tilbake i Oslo ca. kl. 19.00. 
Denne turen er dessverre ikke tilgjengelig for rullestolbrukere. 

 
Oppmøte på Oslo Bussterminal kl. 09.45. Vær ute i god tid, for bussen har ikke 
anledning til å vente, den kjører kl. 10.00! 
 
Vi anbefaler å ta med litt å spise og drikke hvis dere 
trenger påfyll før middag. 
 
Pris for medlemmer: kr 665,- 
Pris for ikke-medlemmer: kr 1330,- 
 
NB! Betalt medlemskontingent for inneværende år er en forutsetning for å delta til medlemspris.  
(Ønsker du å ha med deg ektefelle, samboer eller en venn, anbefaler vi et medlemskap uten blad. Det koster kr. 250,- 
pr. år og vil samtidig gi oss uvurderlig støtte. Vedkommende kan da delta til medlemspris på våre arrangementer.) 

 

Bindende påmelding HER!  
 

Betaling gjøres til bankkontonr: 9235 26 93431 - Husk å oppgi navn på den/dem du betaler for! 

 

Frist for påmelding og innbetaling av egenandel: 22. juli 
(ved færre enn 25 påmeldte, vil turen avlyses og pengene refunderes) 
 

Kontaktperson er Vigdis Holen, mobil 928 21 717/e-post: vighole@online.no.  
  

Styret i NORILCO Oslo ønsker hjertelig velkommen! 
 

https://njk.no/kroderbanen 

https://buskerudmuseet.com/villa-fridheim/ 

https://forms.office.com/r/s9vPCqftDV
https://njk.no/kroderbanen
https://buskerudmuseet.com/villa-fridheim/

