
 

 

Velkommen  
til  

Nordmøre Senioruniversitets tur 
til  

Todalen og Surnadal  
Onsdag 23. mai 2018.   

 
 
Vår komfortable turbuss vil ta oss med via Tingvoll og Rykkjem-Kvanne til Svinviks arboret 
ved Todalsfjorden.  

 

Arboretet er en unik botanisk hage som i sin 
tid ble bygd opp av privatpersonene Halvor og 
Anne Svinvik. Det eies nå av Surnadal kommune. 
Nordmøre Museum er ansvarlig for 
drifta. I anlegget finns det om lag 350 ulike 
rododendron og 250 ulike bartreslag plantet i 
bergskråningene ned mot fjorden. Det finns også 
mange uvanlige og vakre lauvtre, busker, 
frukthage og tradisjonelle stauder. Svinviks 
arboret er aller mest kjent for den overdådige 
rododendronblomstringen om våren, en eksotisk 
opplevelse mellom snødekte fjelltopper. 

 
Svein Olav Svanvik vil orientere om gårdens vekster og historie.   
Her blir det også tid til kaffe og kaker.  
 
John Moe, leder i historielaget, guider oss på turen vår videre innover fjorden. 
Vi skal blant annet besøke gamle Todalen skole og Leif Halse-samlingen. 

 

”Vangsgutane” har vært folkelesing for 
mange yngre og julehefte i mange hjem. De er 
oppdiktet av den nokså kjente todalingen Leif 
Halse.  
Dordi Halle vil ta oss med inn i hans liv og 
forfatterskap og Vangsgutanes verden med  
brødrene Steinar og Kåre og ugagnskråka 
Larris.  
  

 
 
Deretter drar vi til Talgø Park,den gamle møbel-fabrikken, for en orientering om 
møbeleventyret i bygda. Vi besøker selvfølgelig møbelutstillingen.  

 

I 1819 stiftet Thore Talgø selskapet Talgø 
Møbelfabrikk. En vel 100 år gammel historie 
var innledet ved Talgøfossen i Todalen. 
Virksomheten er i dag landets eldste, 
gjenlevende møbelfabrikk. 
I løpet av 60-årene ble anlegget flyttet ned til 
fjorden. Konsernet disponerer i dag lokaler i 
Todalen og sentrallager på Vinstra I 
Gudbrandsdalen.   



 

 

 
 
Nå er det tid for å sette kursen mot Surnadal og "Hammerstuene" på Øra. Der venter  
middag med dessert og kaffe. 

 

Surnadalsøra var i sin tid Nordmøres store 
handelssted med butikker og et yrende liv i gaten. 
Øra har gjennomgått en katastrofal brann samt 
bombing under 2. verdenskrig. Men samfunnets 
utvikling har gitt den største og mest varige 
forandringen med nedleggelser underveis.  
Men på ”Hammerstuene”, ett av få gjenlevende 
etablissement på Surnadalsøra, kan vi ennå nyte 
den helt spesielle bebyggelsen ved elven i flotte 
omgivelser.   

 
 
Hjemturen går via Halsa-Kanestraum. Vi beregner hjemkomst Kristiansund ca. kl. 17.30.  
Avreise fra Trafikkterminalen kl.08.30. 
  
 
Reisebetingelser:  
Medlemspris kr. 695,-. Pris for ikke-medlemmer kr. 795,-. Medlemmer har fortrinnsrett.  
Prisen inkluderer reise i egen buss inkl. fergebilletter, formiddagskaffe m/kake, middag m/ 
dessert og kaffe, omvisninger og orienteringer som omtalt i program, avgifter, utgifter til 
guider.  
Prisen inkluderer ikke reiseforsikring, drikke til middag og andre personlige utgifter.  
Ønsker du å være med, betales beløpet inn på  
kto. 3930.02.59255, Sparebank1 Nordvest, innen 10. mai 2018.  
Husk: Merk innbetaling med navn og medlemstur 23.mai 2018. 
Avbestilles turen etter 15. mai 2018, refunderes ikke innbetalt beløp.  
 
Deltaking etter rekkefølge i registrert betaling for turen på vår konto i bank. Vi har plass til 
ca. 45 deltakere.  
Vi vil forsøke å ta noen ekstrastopper underveis for å gjøre det enklere for deltakere fra 
Smøla, Frei, Nordlandet etc. Send oss en forespørsel på e-post, eller sms/tlf. (97084598), så 
vil vi ta kontakt. 
 
Med vennlig hilsen  
Nordmøre Senioruniversitet  
Reisegruppen 


