
NITO Pensjonistene i Sør-Trøndelag 
Program 2017 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Onsdag 18. januar  Medlemsmøte i Hornemansgården kl. 11:00 
  NITO-saker og servering.      
  Foredragsholder meldte avbud pga. sykdom. Årets program ble gjennomgått. 

Onsdag 15. februar  Årsmøte i Hornemansgården kl. 11:00 
  Årsmøtesaker og servering.      
  Dagens tema: Foredrag av Jo Stein Moen, kommunikasjonssjef i MARINTEK SINTEF 

«Teknologi erobrer havrommet»     
       

Onsdag 15. mars  Medlemsmøte i Hornemansgården kl. 11:00 
  NITO-saker og servering.      
  Dagens tema: «Kan en god latter forlenger livet?» ved journalist og forfatter Rolf Rolfsen.      

 
Tirsdag og onsdag  Todagers tur til Agdenes og Ørland. 
4.-5. april Avgang fra Trondheim Tinghus 08:30. Besøk på Ligård Gårdsmuseum, se premiesamlingen til 

Harald Grønningen, Grøntvedt fabrikker, Ørland Hovedflybase, overnatting på Hovde Gård.  
Egenandel: 1 800 kr  Påmeldingsfrist: 15. mars. 

 
Onsdag 10. mai  Bedriftsbesøk ved E.C. Dahls bryggeri i Strandvegen  

Oppstart kl. 14:30. Informasjon i møterom 1-1,5 time med omvisning + 1 stk 0,33 l øl.       
Ølsmaking/kurs med 5 ulike typer. Kl. 17:15 serveres Dry-Aged Burger med karamellisert løk, 
hjertesalat, tomat og fries. 1 stk E.C. Dahls spesialøl til maten eller annen drikke.  
Egenandel: 300 kr. Påmeldingsfrist: 18. april. 

 
Lørdag 8. juli   Dagstur til Revyfestivalen på Høylandet 

Avgang fra Trondheim kl. 09:00. Lunsj på Røra, stopp i Namsos. Middag på   
Høylandet kl. 15:00. Finaleforestilling kl. 17:.00.  
Egenandel: 800 kr.  Påmeldingsfrist: 1. juni 

 
Onsdag 16. august Medlemsmøte i Hornemansgården kl. 11:00 

  NITO-saker og servering. 
  Dagens tema: Bestemmes senere. 
   

Onsdag 20. september Medlemsmøte i Hornemansgården kl. 11:00 
  NITO-saker og servering. 

   Dagens tema: Foredragsholder Ronny Bergquist. «Et bedre liv, eldre og trening» 
 

Onsdag 18. oktober Medlemsmøte i Hornemansgården kl. 11:00    
  NITO-saker og servering. 
  Dagens tema: Bestemmes senere. 

Primo november Teaterforestilling/konsert         
   Tid og forestilling bestemmes senere. 

Ultimo november  Førjulstur 
Tid og sted bestemmes senere.  

Onsdag 13. desember. Julemøte i Hornemansgården kl. 18:00       
   Julebuffét med drikke. Musikk og sang. 

Påmelding til NITO-kontoret tlf. 73 52 21 84 eller til leder Steinar Øien tlf. 416 21 662 



 

Todagers vårtur til Agdenes og Ørland 
Tirsdag 4. og onsdag 5. april 

 

Vårturen går denne gang til Agdenes og Ørland. Avreise fra 
Tinghuset i Munkegata, tirsdag 4. april kl. 08:30. 

Vi starter med besøk på Ligård Gårdsmuseum og Lensvik 
Samfunnshus hvor skilegenden, Harald Grønningen, har 
sine premier utstilt. Landets lengstsittende ordfører, 
Oddvar Indergård vil ta imot oss og orientere om 
kommunen. Etter lunsj på Lensvik kro, går turen videre 
langs fjorden til Selva hvor vi skal besøke hjørnesteins-
bedriften Elpro. 

Vi tar fergen Valset-Brekstad, og skal overnatte og ha 
sosialt samvær på Hovde Gård. Dette er den tidligere 
husmorskolen som har blitt renovert for mange millioner 
og fremstår i dag som et «hotell i særklasse». Her får vi 
servert 3-retters middag.  

Etter en god natts søvn nyter vi en god frokost, før vi tar 
fatt på en spennende og innholdsrik dag på Ørland. Vi skal 
besøke Grøntvedts fabrikker, og ikke minst få en 
omfattende omvisning på Ørland hovedflystasjon. Dette 
besøket er ikke for hvem som helst og krever omfattende 
sikkerhetsklarering. Pass er påkrevet da kun norske 
statsborgere kan få adgang til basen. Turen tilbake til  
Trondheim går via Flakk-Rørvik med ankomst til byen ca. 
kl. 17:00. 

                    

Egenandel: 1 800 kr.   
Tillegg for enkeltrom: 400 kr 

Påmeldingsfrist: 15. mars  
For påmelding, ta kontakt med: 
Steinar Øien på 416 21 66 
eller  
NITO Sør-Trøndelag på 73 52 21 84 

 

 

 

 



 

 
Besøk på E.C.Dahls bryggeri 

Onsdag 10. mai 
 
 

 
Er du glad i øl og interessert i hvordan det lages?  
Bli med NITO Pensjonistene på ølsmaking og 
omvisning hos E.C. Dahls! 
 
 

Program:  
- Informasjon og omvisning i bryggeriet om 
produksjon av øl 
- Ølsmaking/kurs med 5 ulike typer øl 
- I «Pub og kjøkken» får vi servert Dry- Aged 
Burger, karamellisert løk, hjertesalat, tomat og 
fries. 
- Spørsmål og sosialt samvær. 
 
 
Hvordan komme seg dit:  
Buss nr. 3 fra byen (mot Lade) stopper utenfor bryggeriet i Strandveien. Inngang like rundt hjørnet. 
Buss nr. 4 fra byen (mot Lade) stopper i Jarleveien. 
 
 
 
 

Egenandel: 300 kr.   
Påmeldingsfrist: 18. april  
For påmelding, ta kontakt med: 
Steinar Øien på 416 21 66 
eller  
NITO Sør-Trøndelag på 73 52 21 84 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dagstur til Revyfestivalen på Høylandet 
Lørdag 8. juli 

Norsk Revyfestival fyller 30 år i 2017, og det skal feires, både gjensyn med gamle favoritter og nye sprell fra 
revyscenen. 5. til 9. juli fylles humorbygda med revyaktører fra hele landet, for å underholde og framkalle latter og 
ettertenksomhet. Norsk Revyfestival byr på sju revyforestillinger, humorprogram, bygdafest og folkeliv. På 
restauranten vår Solsiden, vil du både kunne spise deg mett på lokalmat fra Lierne, og oppleve ulike humorinnslag 
fra Stand up, improvisasjon og revy, i tett kontakt med publikum fra hele landet.  
 
 

Program 

 
09:00  Avgang Trondheim Tinghus 
10:30  Ankomst Røra for lett lunsj 
 På turen til Høylandet kjører vi om Namsos med et 

stopp på Rock City. 
Når vi nærmer oss Høylandet må vi påregne et 
besøk og kanskje «busskapring»  

15:00  Vi spiser middag før forestillingen starter, og da 
spiser vi kremet elggryte à la Namdalen 

17:00  Vi har billetter til den første finaleforestillingen som starter kl. 17:00  
  Da får vi servert noen av de beste numrene som revy-Norge har å by på. 

Etter forestillingen samles vi i bussen og kjører i retning Trondheim. Hjemover blir det den raskeste 
veien hjem.  
 
 
 
 

Egenandel: 800 kr.   
Påmeldingsfrist: 1. juni  
For påmelding, ta kontakt med: 
Steinar Øien på 416 21 66 
eller  
NITO Sør-Trøndelag på 73 52 21 84 
 

 
Inkludert i turen: 

 Moderne turbuss  

 Sjåfør som forteller underveis  

 Lunsj på Røra 

 Middag på Høylandet 

 Billetter til finale forestilling 

 Kaffe servert fra bussen med noe attåt  

 


