
 

     

Mosjøen 23.-24. september 2017  
2 dagers tematur til Mosjøen-området i samband med  

75-års markeringen av Majavatn-tragedien og unntakstilstanden høsten 
1942 for Falstadsenteret og Falstadsenterets Venner 

 
Lørdag 23. september 
Start fra Ekne kl 08:00. Turen går på østsida av Snåsavatnet, forbi Jørstad 
og videre til Snåsa. Deretter kjører bussen til Harran Veikro hvor det blir 
servert rundstykke, vaffel og kaffe. Videre går turen til Laksfors hvor det 
underveis gjøres en stopp ved Majavatn og ved Grane kirke. På Laksfors 
blir det lunsj, hvor dere får servert kokt laks til hovedrett og 
karamellpudding og kaffe til dessert.  
 

Etter lunsjen kjører bussen videre til Mosjøen og dere sjekker 
inn på Fru Haugan hotell. Middagsbuffet på hotellet om 
kvelden. 
 
I Mosjøen denne helgen er det et yrende liv, da dere kommer 
midt i Tiendebytte. Tiendebytte er Norges eldste Martna, og 
har følgelig lang tradisjon i Mosjøen.  
 
 
 

 

Søndag 24. september 
Frokost på hotellet. Kl. 09:00 kjører bussen mot 
Korgen til Knutlia hvor det gjøres ca en times stopp. 
Etterpå kjører bussen tilbake sørover og til  
 

Skjervengan, hvor dere i tilknytning til besøket der får 
servert snitter og kaffe, opphold på til sammen ca 1,5 
time. 
 

Derfra kjører bussen til Trofors og inn til Stavassdalen 
(om veien er ok for busstransport). Her blir det en stopp 
på ca 1,5 time. 
 

Så fortsetter bussen videre sørover og tilbake til Ekne, med stopp på Nams-Inn Kro på Namsskogan 
for middag. Her serveres det kjøttkaker, dessert og kaffe. 
 
Retur til Ekne på kveld. 
 

Bindende påmelding snarest og senest 21. august  
kan gjøres på en av følgende måter: 
 
Telefon: 74028040 
epost: post@falstadsenteret.no 
Postadresse: Falstadsenteret,  
                      Falstadvegen 59, 7624 Ekne 

 

 

Pris : 

Kr 2063 pr pers. ved minimum 40 betalende 

Kr 2163,- pr pers. ved minimum 30 betalende 

 

I prisen inngår: 

• Busstransport 

• 1 frokost 

• 2 kaffe/mat-pauser 

• 1 lunsj 

• 2 middager 

• Overnatting i dobbeltrom  

 

Tillegg for enkeltrom kr 537,- 
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