
Invitasjon

Kan
MORSAVANDRINGEN

være et tilbud for din bedrift?

Ta kontakt med
foreningens kjøgemester,

Rolf Ulsrud
Telefon 909 38 784

eller e-post: kjogemester@morsa1833.no

Varnaveien 27, 1526 Moss. Tlf. 69 23 32 80

Morsavandringen 2015
på Krapfoss

Lørdag 13. juni
Oppmøte Krapfoss skole kl. 16.00



Invitasjon til
Morsavandringen 
2015
Venneforeningen Morsa 1833 i samarbeid med Mosseølets Venner og Mossefossens 
Venner inviterer til årets Morsavandring lørdag 13. juni kl 16.00 i bydelen Krapfoss. 

Vi gleder oss til å vise denne delen av Moss og håper mange av våre medlemmer og 
andre setter av lørdags ettermiddag til en spennende 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
• Billettkontoret Parkteatret tlf 69 24 15 15
 Du kan også bestille billetter på vår nettside. www.morsa1833.no
 Påmeldingsfrist lørdag 6. juni.
 
Ønsker du å bestille bord, ta kontakt med kjøgemester Rolf Ulsrud,
tlf 909 38 784 eller send e-post til kjogemester@morsa1833.no.

Reservasjon til minimum 8 personer.

Fremmøte og registrering på Krapfoss skole kl. 16.00. Precident Jørn Ramberg ønsker velkommen. 

Det serveres som vanlig fingermat og en ”Mossing”.

Ordfører Tage Pettersen starter vandringen og forteller om Krapfoss skole og historien om da 
Krapfoss var en del av Jeløy kommune. 

Underholdning ved Terje Kinn og Alexander Haugland Ormvold.

Fra skolen går vandringen videre til Holmsbobukta. Jon Roth Nilsen forteller om folkelivet i denne 
historiske bydelen. Servering av en” liten en” ved dette ”vannhull”.

Turen går videre til Helleren som har sin historie fra Steinalderen og Vassbygda - fortalt av 
Jon Roth Nilsen.  Når vi er like ved Vansjø passer det godt at vi serverer Mossevann.
          
Vi går videre på turstien mot Nesparken og vi stopper ved Tollertangen. Mossefossens Venner 
er med som arrangør for første gang og Per Arild Simonsen tar historien om Vansjø og Morsa-
vassdraget og dens betydning som vannvei, fiske og rekreasjon. Vi tar en skål ved dette ”store 
vannhull”.

Siste stopp før Mossehallen blir Arnescena hvor vi blir tatt imot av Mosseølets Venner. 

Morsa har sin opprinnelse og historie fra 1833 og her forteller konservator Torill Wyller litt om hva 
som skjedde i Moss på 1830- tallet. Vi tar en øl sammen med Mosseølets Venner.

Mannskoret Bellman 12-13 og musikkanter fra Krapfoss Hornorkester følger oss på vandringen. 

Siste stopp er Mossehallen med god mat og drikke i en pyntet sal og med dansemusikk fra 
The Tombstones.

Bar og betalingsterminal.


