
På tur med Fredrikstad MS- forening. 

Den årlige turen,  gikk denne gang til Gøteborg , den 4-6 september. 

Som tidligere var en spesialtilpasset buss bestilt, med den hyggelige bussjåføren Thore ved 
rattet. 

Turen starter i vakkert sensommer vær og 31 forventningsfulle medlemmer ønskes 
velkommen av Sidsel fra arrangementskomiteen.  

Hun gir så ordet til reiseoperatør Gretha Thuen fra Oliver travel som har laget et flott 
program for turen. Allerede på turen ut gjennom kjente nærområder, kommer hun med 
spennende info om alt det som finnes langs Oltidsveien. Når vi en stund etter passerer 
grensen blir vi påminnet om at nye Svinesundsbroen er 10 år i år. Hun hadde masse 
kunnskap å dele om områdene på begge sider av grensen.  

Som alltid blir det solgt lodd og i løpet av turen hadde vi flere glade vinnere og et pent 
overskudd. 

Halveis mot første mål, som var sen lunsj på hotellet i Gøteborg , kom Bente med en flott 
fruktkurv sponset av Rema 1000 på Østsiden. Dette smakte selvsagt godt og var en hyggelig 
forfriskning underveis. 

Bussen tok oss rolig og trygt frem til målet, som var Scandic Hotel Europa , sentralt 
beliggende med det meste innen rekkevidde med tanke på at mange av foreningens 
medlemmer er bevegelseshemmede. En tålmodig bussjåfør hjelper alle, med og uten 
rullestol ut av bussen og reiseleder geleider oss inn til lunsj i spisesalen. Det vakte noe 
munterhet og kanskje også noe oppgitthet at hotellet hadde dekket fint lunsjbord til oss på 
høye moderne bord med tilsvarende høye barkrakker. Den erfarne reiseleder, Gretha var 
raskt på pletten og ordnet opp, slik at alle kom seg til bords og fikk seg en deilig lunsj.  

Etter lunsj var det tid for hvile eller shopping etter eget ønske. Det var også noen som 
benyttet seg av hotellets basseng og sauna. 

Under felles middag ble det god tid til prat og hygge for medlemmene. 

Etter frokost lørdag, stod bussen klar til å frakte oss til havna. Der ventet båten MS Carl 
Michel Bellmann med lokalguide Birgitta Ekesand på oss. Vi fikk en flott tur med masse 
historie fra ny og gammel tid. Fra vannet kunne man se mange av Gøteborgs kjente 
monumentale bygninger og dessuten se den flotte byutviklingen som har foregått på Norra 
Elvstranden gjennom de senere år. 

Etter en flott båttur gikk ferden videre i buss, fortsatt med lokalguide Birgitta. Vi ble kjørt 
gjennom de ulike bydelene bl.a. Wasa-staden og Haga, de mange ”grønne lunger” og et flott 
utsiktspunkt ved Masthuggskyrkan. 

Etter flott sightseeing var det igjen deilig lunsj på hotellet og muligheter for evnt. mer 
shopping i noen av Nordstadens 180 butikker, for så å treffes igjen til middag om kvelden. 



Søndagen møter oss igjen med flott reisevær. For å utnytte dette , ble det lagt  inn en ekstra 
tur om de bro faste øyene Orust og Tjørn på vei hjem. Ut på tidlig ettermiddag er vi så igjen 
trygt hjemme i Fredrikstad . 

Arrangementskomiteen hadde gjort et fint forarbeide.  Bussjåfør Thore og reiseleder Gretha 
loset oss trygt igjennom. Leder Kjell takket disse spesielt og alle takket hverandre for en 
hyggelig og vellykket tur. 

 

Grethe Marita Kopperud 

Sekretær  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


