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Med en hyggelig og flink sjåfør startet 39 

medlemmer av turgruppa Quo Vadis fra 

Ålesund kl 8.30. Vi hadde en koselig kjøretur 

til Åndalsnes. Der  cruiseskipet «Queen 

Elizabeth 2» ved kaia. Det var et imponerende 

syn. 

Vi var inne i Tindesenteret og så en 

spektakulær film. Flere av oss syntes den var 

vel «heavy»! 

 

 
 

Tinde-show 3 D 

 

Deretter gikk turen videre mot Hafjell. Vi 

stoppet på Dombås, og spiste lunsj på Frick’s 

kafé; godt salta kjøttsuppe med brød og 

påfølgende kaffe. Neste stopp var på en 

parkeringsplass for inntak av velgjørende 

væske. 

Vi ankom, Scandic Hafjell hotell i god tid for 

«en liten på øyet» før en deilig buffet-middag. 

Deretter var det mange som gikk tur i 

nærområdet før leggetid. 

 

Torsdag hadde vi avreise kl 9.30 til Hamar. 

Etter litt plunder fant vi «Skibladner». Første 

del av turen var litt kald for opphold på dekk, 

men det kom seg markant etter Gjøvik.  

 

 
 

Kanonene klar 

 

 

 

 

Det var en flott tur med vindstille Mjøsa med 

vakre bygder, gårder og hus på breddene. Det 

var også interessant for mange å studere motor 

og annet maskineri ombord. 

Vi ankom Lillehammer, og kjørte direkte til 

restauranten Egon for lunsj som var lunken , 

men god, fiskesuppe. 

Etter det hadde vi «frigang» i byen i deilig 

solskinn og varme. 

Tilbake på hotellet hadde vi buffetmiddag 

igjen, og etter maten var det mange som nøt 

sommerkvelden med noe godt i glasset på 

hotellets terrasse. 

 

 
 

 

Fredag var det avreise kl 9.00. Kursen blei satt 

mot Lom der vi sto i lang kø for å kjøpe ferske 

brød hos baker Schakenda. 

Neste stopp var Bismo der vi spiste lunsj på 

Skei Kro. Vi fikk fin spekemat med salat, 

eggerøre, potetsalat og flatbrød. Alt var 

kortreist! Spekeskinka og Skjåkpølsa hadde de 

laget sjøl, egg var fra nabogården, og potetene 

var bygdas egne mandelpoteter. 

 

 
 


