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NORSK FOLKEMUSEUM
DAGSTUR TIL BYGDØY
Avreise 14.juni - 1 dag kr. 1290,-

Norsk
Folkemuseum:
Norsk Folkemuseum ble
grunnlagt i 1894 og tar vare på
store samlinger av gjenstander,
bilder og arkivalia fra hele
Norge. Utstillingene viser
folkekunst, folkedrakter,
kirkekunst og samisk kultur. I
tillegg vises utstillinger om
aktuelle temaer. Museet har et
rikt programtilbud og tilbyr
aktiviteter for barn og
familier. Museet har
rundt 250.000 besøkende
hvert år. Kong Oscar IIs
Samling, som regnes som
verdens første friluftsmuseum,
er en del av Norsk
Folkemuseum.
Fra Norsk Folkemuseum ble
etablert i 1894, har museet
hatt som mål å gi et bredt
bilde av dagliglivet i Norge, og
å vise samspill mellom
samfunn, kultur og natur. En
sentral oppgave for museet er
å belyse spørsmål knyttet til
hva det vil si å være norsk og
til hva som konstituerer det
norske i takt med endringer i
samfunnet. Ikke minst er
dette blitt aktualisert gjennom
de siste tiårenes endringer i
befolkningssammensetning.

Dagstur:
Torsdag 14.juni
Dagen starter tidlig men behagelig med at vi kjører til Oslo og
videre ut til Bygdøy. Underveis vil det bli servert kaﬀe og fersk
kringle. Vi er fremme til klokken 11.00 og klare for en guidet
omvisning her på Norsk Folkemuseum.
Norsk Folkemuseum her i Oslo viser hvordan folk har levd i
Norge fra 1500-tallet og frem til i dag. Her presenteres
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dagliglivet i byene og på landet i et av Europas største
friluftsmuseer. I museets utstillinger vises unike kulturskatter
fra hele landet vårt.
Blant attraksjonene er Gol stavkirke fra ca. 1200 og OBOSgården Wessels gate 15, som viser leiligheter fra de
epokene gården var bebodd, fra 1865 til 2002. Hus fra
norske bygdemiljøer er samlet i gårdstun fra forskjellige
distrikter, hus fra byene er plassert i kvartalsbebyggelse i
museets «Gamleby». - Tekst fra Norsk Folkemuseum Etter omvisning får vi litt tid på egenhånd til å kikke rundt, ta
en tur i museumsbutikken,besøk kolonialen i gamlebyen, en
softis på Torgkafeen eller hva med en vaﬀel på Kafe Arkadia?
Vi møtes til avtalt sted for å gå ombord i vår ventende buss.
Men turen er ikke over enda, nå ønsker vi å toppe turen med
en godt måltid mat rundt hovedstaden. Plass og mat er
reservert på forhånd, så det er bare å lene seg tilbake å nyte,
både maten og den gode praten.
Mette på inntrykk og mette i magen vender vi snuten
hjemover etter en koselig dag

Reisefakta:
• Bussreiser
• Kaffe og fersk kringle
• Entre til Norsk Folkemuseum
• Guidet omvisning med

lokalguide
• Egentid
• Middag
• Reiseleder

