3 dagers busstur til Haugesund med verdens mest behagelige sjåfør!!
Første stopp var Mosterhamn hvor vi fikk omvisning både i gamle Moster kirke og på Moster
Amfi med en dyktig guide som kunne sin historie. Etterpå fikk vi servert deilig kjøttsuppe, kaffe og
vaffel.
Videre gikk turen til Haugesund hvor det ble buffe til «kvelds». Ut over kvelden fikk vi beholde
hele salongen for oss selv hvor det ble både fotballkamp på TV og masse hyggelig prat og samvær.
Andre dag kjørte vi til Karmøy og fikk først omvisning på gamle Vigsnes kobbergruver som var i
drift fra 1865 til 1972. Et meget interessant sted som i mange år hadde vært et eget samfunn med
opptil 3000 fastboende og nesten 1000 arbeidere på det meste.
Etterpå besøkte vi Avaldsnes gamle kirke som stod ferdig i 1320. Her fikk vi også omvisning av en
meget dyktig og engasjert guide. Vandret så videre til Nordvegen Historiesenter hvor vi også ble
guidet i vår kongehistorie og her fikk vi servert nydelig reinsdyrgryte og multekrem i krumkake til
dessert. Før hjemturen til hotell Amanda var vi helt syd til Skudeneshavn og fikk se den gamle
bebyggelsen – nesten som en vandring i «Gamle Bergen».
På hotell Amanda fikk vi igjen god «kvelds» og påfølgende prat og hyggelig samvær i salongen.
Vår unge 94-åring Malvin spanderte drink på hele selskapet!
Siste dagen fikk vi spille bowling i Sheiken Bowling i Haugesund, der vi ble tatt vel imot av et
hyggelig personale og det ble pizza til alle før vi satte kursen hjem.
Beste resultat på bowlingen hadde Borhild og Steiner, så de fikk premie. Det fikk også Signy og
Herleif som hadde de jevneste omgangene.
Takk til Jostein for god planlegging og ledelse av turen!!
Og takk til alle deltagerne som gjorde at turen ble så vellykket!!

Vi gleder oss til neste tur!

