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STUDIERESA TILL NORGE 8-11 maj 2014 
 
 
PRAKTISK INFORMATION 
Avresa kl. 08.00 från Cemus, Geocentrum, Villavägen 16 
Vi samlas på parkeringen utanför Cemus kl. 08.00 prick. Sen bär det av mot Norge. Resan 
beräknas ta ca 10-12  timmar med lunchstopp. Vi beräknar att vara framme i Bø, Telemarken vid 
20-tiden på torsdagskvällen. Hemfärd blir på söndag förmiddag. 
 
Vi kommer åka med RättBuss, en kulturförening som jobbar med alla möjliga slags evenemang. 
Ni kan läsa mer om de på http://rattbuss.wix.com/rattbuss. Att vi åker alla i samma buss 
möjliggör att vi kan hitta på roliga grejer längs vägen och lära känna varandra bättre. För de som 
bara vill sova går det bra det också. Det finns toalett på bussen. 
 
Vi kommer att pausa enligt våra önskemål och chaufförens skyldighet till vila. I Årjäng (före 
norska gränsen) kommer vi stanna för att inhandla all mat som vi kommer att äta i Norge, här 
finns det även möjlighet att gå till systembolaget, för de som vill det. 
 
Vi kommer ha två heldagar samt en kväll på plats i Bø. Under dessa dagar kommer vi att samtala 
med Per-Ingvar och med varandra om olika livsfilosofiska spörsmål, vandra i den vackra naturen 
om vädret tillåter, laga god mat och hitta på spontana aktiviteter. Mer detaljerat program kommer 
Per-Ingvar att berätta om på plats.  
 
Resan kostar 1600 kr. per person 
Då ingår resa fram och tillbaka, övernattning på camping i stuga (eller i eget medhavt tält om så 
önskas) och mat (vegetarisk middag torsdag, fredag & lördag, frukost fredag, lördag & söndag 
samt lunch fredag och lördag). Uppge eventuella allergier eller andra preferenser till 
kursledningen om sådana finns. 
 

Vi behöver din betalning för resan senast måndagen den 5 maj men gärna 
tidigare. 

 
Vad ni behöver ta med er 
Sovsäck eller lakan, varma och fukttåliga kläder (det kan vara fjällväder med snö på Bøs 
bergstoppar), kängor eller liknande som är sköna att gå i och som tål fukt, Livsfilosofiboken om 
ni vill ha den signerad av Per-Ingvar Haukeland, musik till resan, papper och penna, kamera, 
badkläder etc. 
 
Adress till vårt Boende: 
Beverøya Hytteutleie og Camping 
Gvarvvn. 55 
3800 Bø i Telemar 
 
VÄGBESKRIVNING 
Vi kommer att åka följande väg till Bø: Uppsala –Årjäng– Bø 
 


