Slektstreff 11.-13. juni 2010 for etterkommere av Kristi Samuelsdatter Fossmork og Tore Toresen Haaland

Rundskriv nr. 2 20. mai 2010

Håland (i bakgrunnen) 1972

TURENE FREDAG 11 JUNI.
Kjære Slektstreff deltakere
Vi ber vennligst alle om å lese nøye dette skrivet!
Les også rundskriv nr. 1 som dere fikk i samme e‐post forsendelse !
Skrivet sendes alle vi har e‐postadresse til og som står som hovedperson på
påmeldingsskjemaet. Hovedpersonen må gi beskjed videre til de andre påmeldte.

TUR STAVANGER – FRAFJORD MED BÅT.
Turledere og guide : Kjell Haaland og Nina Hatleskog.
Da Riskafjord dessverre ikke ble klassifisert som sjødyktig, har vi valgt å la turen gå med
Clipper. En moderne og komfortabel båt som til daglig brukes i turisttrafikken i Høgsfjorden
– Lysefjorden.
Det blir derfor en endring i reisetiden og i avgangssted :
AVGANG FRA SKAGENKAIEN I STAVANGER KL 1430
For de som ikke er kjent: Når du står på Stavanger Torg og ser utover sjøen, ligger
Skagenkaien på høyre side. Det er den siden hvor mange av de gamle sjøhusene ligger – og
som i dag fungerer som restauranter og utekafeer. Gå utover kaien og du finner Clipper ca.
midtveis.
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Turen til Frafjord vil ta ca. 90 minutter. Underveis går vi innom Forsand og tar med noen
deltakere derfra. Fra Frafjord kai går turen med buss inn til Håland.
Retur med buss fra Håland ca. kl. 1900. Beregnet ankomst Stavanger ca. kl. 2000.

TUR ØVRE ESPEDAL ‐ FRAFJORD (Kjærlighetsstien)
Turledere: Kjell og Sveinung Espedal.
Det har vært veldig stor interesse for denne turen. Vi har måttet ta en prioritering. De som
var først med påmelding og som var medlem av Bjødna‐Tores Venner ble da valgt – i alt noe
over 40 deltakere. Vi har og vurdert det rent sikkerhetsmessige med å ta en så stor gruppe
med på en slik krevende fjelltur. Vi har venteliste dersom noen i gruppen trekker seg.
FRAMMØTE PÅ LAUVIK KAI FREDAG 11 JUNI SENEST KL. 0830. FERJA GÅR O845.
RETUR MED BUSS TIL LAUVIK KAI FRA FRAFJORD CA. KL. 1900.
Dere må ha med mat for en dagstur over fjellet. Dere må ha gode sko – alle helst fjellsko.
Vi kommer til å gå over myrer og passere bekker/elver. Vindtøy kan være nødvendig.
Turen starter midt i Øvre Espedal. Etter å ha gått noen hundre meter begynner en bratt
oppstigning – 400 meter på ca. 1,5 km. Det er den gamle stølsveien til Espelandsstølen. Ved
stølen blir det en pause før vi går innover langs en sauesti – jevnt stigende. Vi passerer et
vatn som heter Gotjødn før vi går ned og går langs de to Sliravatnene. I denne biten er det
ikke sti, men en vasser i myr, lyng og fjellgras. Etter Sliravatnet går vi ned gjennom en dal til
Hålandsstølen hvor vi treffer de som har gått opp fra Frafjord.
Turen vil ta 5 – 6 timer og krever en rimelig god kondisjon.
Vennligst gi beskjed snarest mulig dersom du ikke kan bli med på turen. Det er nemlig
venteliste. Melding sendes til Per Jostein Haaland, helst pr. e‐mail : pjhaaland@online.no
ev.mobil 91 99 58 22 eller pr. brev Schancheholsveien 21 A, 4019 Stavanger.

TUR TIL HÅLANDSSTØLEN.
Turleder og guide : Per Terje Haaland.
Vi regner med at deltakerne tar seg inn til Håland på egen hånd.
Kjørerute for dem som ikke er kjent: Europa vei 39 fra Stavanger til Ålgård. Like etter Ålgård
tar du av på RV 45 (der står det et skilt merket Sidal – det er rette veien). Kommer du sørfra,
tar du av like før Ålgård. Følg RV45 til Dirdal. I Dirdal tar du av til venstre ved skilt Frafjord.
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Kjører gjennom tunnelen og videre 7 – 8 kilometer oppover dalen. (Like etter tunnelen står
det et skilt mot Månafossen, det er den veien som skal følges.) Avkjørsel til Håland vil være
skiltet. Fra Stavanger regner vi en drøy time på turen.
AVGANG FRA HÅLAND KL. 1100.
Turen er nokså bratt, men lett å gå i starten, og flater så ut. På veien vil en kunne se stedet
der Tore ble tatt av bjørnen. Vi møter turdeltakerne som kommer fra Espedalen på
Hålandsstølen.
Turen er litt krevende og godt fottøy/turtøy er påkrevet. Ta med niste.
Vi regner med å være tilbake til Håland en gang mellom 1600 og 1700.

TUR TIL MÅEN – VIA MÅNAFOSSEN.
Turleder : Eivind Haaland.
Vi regner med at turdeltakerne tar seg inn til parkeringsplassen ved Eikeskog på egen hånd.
For de som ikke er kjent: Kjøreruten er den samme som er beskrevet ovenfor til turen til
Hålandsstølen. Dere skal litt forbi avkjørselen til Håland. Veien til Eikeskog er merket.
Regn med en kjøretid på en drøy time med utgangspunkt i Stavanger.
AVGANG FRA PARKERINGSPLASEN PÅ EIKESKOG KL. 1300.
Turen til Måen regnes å ta i underkant av 1 time hver vei. Men den går i terrenget og
spesielt i begynnelsen er det litt bratt. Det er derfor påkrevd med godt fottøy/turtøy.
Vi skal ta det med ro og nyte en av Rogalands flotteste naturopplevelser. Ta med niste.
Det er mulig å gå inn på gården Måen.
Regner med å være tilbake til parkeringsplassen ca. kl. 1630.
Og etter det inviterer vi til et lite treff på gården Håland.

FELLES FOR ALLE TURENE.
Vi inviterer alle turdeltakerne til et fellestreff på Håland når turen er slutt. Regner med at
alle kommer en gang mellom 1600 og 1700. Det er lagt opp til et lite program på Håland :
Einar Haaland vil være vår stedlige guide. Han vil vise oss litt rundt og orientere om gården
både før og nå.

3

Slektstreff 11.-13. juni 2010 for etterkommere av Kristi Samuelsdatter Fossmork og Tore Toresen Haaland

Rundskriv nr. 2 20. mai 2010
Videre vil vi foreta registrering av deltakerne og deltakermerker blir delt ut. Se også
rundskriv 1 om dette.
Det blir muligheter for mat og forfriskninger. Kontant betaling.
Kanskje litt førstehjelp for såre bein?
Det blir mulig å få kjøpt den nye slektsboka (kr. 400.‐)
Og om ikke det er nok vil det bli mulig å før kjøpt T‐skjorte og kaffekrus med Bjødna‐ Tore
logo.
Betaling på bankterminal, kontant eller ved signering av giro. Ta gjerne med noe til å
oppbevare bøkene i under slektstreffet.
Og så regner vi med masse ”kaffidrøs” og spørsmål og svar. Vi har så mange folk som
kjenner slekten meget godt til stede at det skal bli mulig å få svar på det meste.
Vennlig hilsen
Styret og arrangementkomiteen
****************************
Ta gjerne kontakt om noen har spørsmål :
Øyvind M. Gilje (Fredag 11 juni) tlf: 51882095/ 48143482, omaggilj@online.no
Kjell Espedal ( Lørdag 12. juni) tlf: . 51 58 39 64/ 976 72 610, kjell.espedal@lyse.net
Føllg også med på : www.bjodna‐tore.no . Her blir deltakerlister lagt ut 1. Juni 2010.
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