
ALL vårtur tirsdag 21. mai 2019 

Busstur til Verdensarvsenteret på Notodden og Rjukan 
 

Avreise fra Porsgrunn (Gamle Urædd stadion) kl. 08.00, Skien (Skagerak Arena/Kiwi) kl. 08.30 

«For litt mer enn 100 år siden var Notodden og Rjukan 

arena for et moderne eventyr. Et besøk på 

Verdenarvsenteret Rjukan-Notodden industriarv gjør 

deg bedre kjent med begivenhetene som gav 

Notodden og Rjukan en plass på UNESCOs 

verdensarvliste» skriver Verdensarvsenteret på sin 

webside. 

Vårt første stopp er «Gnisten» på Telemarksgalleriet på Notodden hvor vi får en innføring i 

lysbueprosessen til Birkeland og Eyde, noe som la grunnlag for kunstgjødselproduksjon og for 

etablering av samfunnene Notodden og Rjukan.  Etter kaffe og vafler, fortsetter vi ferden mot 

Rjukan. 

Ca. 12.30 spiser vi lunsj på Rjukan Admini Hotell. Etter lunsjen vil verdensarvkoordinator Øystein 

Harald Haugan holde foredraget «Fra fattig til rik på 

100 år», om industriutvikling i Telemark. 

Ferden går videre til Vemork hvor vi vil bli transportert 

over juvet i skyttelbuss.  Det er også mulig å spasere de 

700 m fra parkeringsplassen men vær oppmerksom på 

at det er kraftig stigning mot slutten av veien. På 

Vemork får vi en orientering og blir vist en film. Vi får 

også tid til å se utstillingene på egen hånd, bl.a. 

Maskinhallen og Tungtvannssabotørene. Ny av året er utstillingen «Det brenner!» om brannvesenet.  

Vi kjører fra Vemork ca. kl. 17.00.  På veien hjem stopper vi på Aarnes Kafeteria slik at de som ønsker 

det kan kjøpe seg et måltid. 

Vi regner med å ankomme Skien ca. kl. 20.20 og Porsgrunn ca. kl. 20.40. 

Turen koster kr 950,- pr person og inkluderer 

• Busstransport t/r Porsgrunn Skien 

• Inngangsbillett og guidet besøk på «Gnisten», Telemarksgalleriet, Notodden med kaffe/te og 

vafler 

• En lunsjtallerken med 4 kalde og en lun rett, brød og smør, dessert med kaffe 

• Foredrag v/ verdensarvkoordinator Øystein Harald Haugan 

• Inngangsbillett og guidet besøk på Vemork 

 

Bindende påmelding til Patricia Flor fra 1. – 12. april 2019, epost patricia.flor.pf@gmail.com eller 

sms til 472 92 206 

Vennligst oppgi eventuelle matallergier o.l. og stedet for påstiging (Porsgrunn eller Skien). 

mailto:patricia.flor.pf@gmail.com

