
Invitasjon

Kan
MORSAVANDRINGEN

være et tilbud for din bedrift?

Ta kontakt med
foreningens kjøgemester,

Unn Bøhm Tveito
Telefon 91 33 06 68

eller e-post: kjogemester@morsa1833.no

Rabekkgt. 9, 1523 Moss. Tlf. 69 23 32 80

Morsavandringen 2016
fra Melløs til Nesparken

Lørdag 4. juni
Oppmøte Melløsparken kl. 16.00



Invitasjon til
Morsavandringen 
2016
Venneforeningen Morsa 1833 i samarbeid med Mosseølets Venner og Mossefossens
Venner inviterer til årets Morsavandring lørdag 4. juni kl 16.00 i fra Melløs til Nesparken.

Vi gleder oss til å vise denne delen av Moss og håper mange av våre medlemmer og
andre setter av denne lørdag ettermiddagen til en engasjerende tur i hyggelige omgivelser.
Deltakelse på vandringen koster kr. 550,- for medlemmer og kr 650,- for alle andre

Billetter kan kjøpes på følgende steder:
• Varnaveien Mineralvann Midtveien 1, tlf 69 26 86 90
• På vår nettside. www.morsa1833.no

Påmeldingsfrist lørdag 28.mai.

Ønsker du å bestille bord, ta kontakt med kjøgemester Unn Bøhm Tveito,
tlf 91 33 06 68 eller send e-post til kjogemester@morsa1833.no.
Reservasjon til minimum 8 personer.

Fremmøte og registrering i Melløsparken ved barnehagen kl. 16.00. 
Precident Jørn Ramberg ønsker velkommen.
Det serveres som vanlig fingermat og en ”Mossing”.

Trine Lise Heilmann vil fortell litt fra 1800-tallet om storgården Melløs og Hanna Gerner.

Underholdning ved Øystein Sørensen kjent som «Solon».

Fra Melløsparken går vandringen videre til Malakofftoppen med panorama over Værla 
og over til Balaklava. 
Servering av en” liten en” mens vi nyter utsikten.

Turen går videre til Skarmyra hvor vi blir tatt i mot av Mosseølets venner og vi får høre litt mer 
fra vår akevittekspert Gotmar Rustad.
Her tar vi en øl sammen.

Vi går videre forbi Skarmyra Allaktivitetshus hvor det er mulig å benytte toalettene og til 
Basartaket. Her vil Erik Fundingsrud fortelle litt om Kampene på Moss i 1716 og «slaget» 
på Vincents Buddes plass. Vi tar en skål for seieren over svenskene

Siste stopp er Mossehallen hvor det venter oss en flott pyntet sal, god mat og drikke og 
dansemusikk fra The Tombstones

Musikanter fra Krapfoss Hornorkester følger oss på vandringen.
Under årets arrangement blir vi ved flere anledninger underholdt av verdens morsomste 
akevittekspert, Gotmar Rustad, som mange tusen allerede har opplevd i Løtens hjemtrakter. 
Vi har lyktes å få ham til årets Morsavandring. Gled dere!

Bar og betalingsterminal

VEL MØTT!

Venneforeningen Morsa 1833 i samarbeid med Mosseølets Venner og Mossefossens Venner


