
Kjære Skagavenner! 

Vi, Grete, Steinar og Odd Magne ønsker velkommen til nytt treff i nye Trøndelag, 24.-26. 

august 2018. Vi håper virkelig at så mange som mulig kan sette av denne helga og ta turen! 

Komiteen satser hardt på at dette skal bli ei helg å minnes for alle.  

Godt og vel 42 år har gått siden vi møttes første gang i august 1975. Noen kjente noen fra 

før - tøft nok. Andre kjente ingen - må ha vært veldig skummelt. 

Anne Grethe og jeg (Grete) kjente hverandre godt og reiste til 

Skaga med tog fra Steinkjer (via Oslo).  Vi var hjemme to ganger 

(jul og påske), så det gjaldt å pakke smart. Her sitter to spente ny-

elever i «behørig avstand» på Gol stasjon og venter på skyss. Det 

dugde visst godt med pappesker den gang. 

Hvor skal vi treffes denne gang? 

I 1995 arrangerte Odd Magne og Steinar 20-årstreff på Skallstuggu i Frolfjellet, ca 1,5 mil 

fra Levanger sentrum. Det fungerte så godt at vi satser på samme sted 23 år seinere. Stedet 

er restaurert og vi tror stedet vil falle i smak for de fleste. Ta en kikk på hjemmesida 

https://www.skallstuggu.no  

Hva skal vi gjøre? 

Vi har ikke fastsatt program, men tar gjerne imot forslag. Tidligere treff tilsier god tid til prat 

og mimring. Ettersom vi befinner oss like ved Hårskallen (735 moh, 1,8 km fra hytta), 

regner vi med at mange (som sist) kan tenke seg en tur opp. Hvis ikke er det flust med 

muligheter for turer i flatere terreng både langs vei og sti. Grovt sett ser foreløpig program 

slik ut:  

Fredag den 24/8: Folk kan møte fra kl 13.00 om de har egen skyss. Vi sørger for felles 

skyss fra Levanger stasjon fortrinnsvis i tida 16.30-17.30. Vi tar sikte på en god middag     

kl. 19.00 med diverse ablegøyer.    

Lørdag den 25/8: Morgensamling og frokost. Sjøl om vi denne gang bestiller det meste av 

mat og tjenester gjennom Skallstuggu, vil det være behov for noe egeninnsats og ved 

morgensamlingen lørdag fordeler vi litt oppgaver. Vi satser på fint vær, men uansett - det 

blir uteliv. Sjekk www.yr.no før du drar og pakk det som trengs. Topptur eller ei, det blir 

bålkaffe og grill til lunsj. KL. 17.00 samles vi for en liten aperitiff og øving på gamle 

korsanger. Kl. 18.00 spiser vi middag av ypperste kvalitet med påfølgende leik og moro. 

Kanskje har Steinar tenkt få oss til å rulle rundt på gulvet slik som for 22 år sia, eller er slik 

terapi utdatert? Vi får se - mye kan skje.  

Søndag den 26/8: Morgensamling og lang frokost. Pakking og rydding av rom. Det vil også 

være muligheter for uteliv, eller evt et besøk på Munkeby Mariakloster 

http://www.munkeby.net/ før helgen og arrangementet avsluttes. Vi samordner transport 

tilbake til togstasjon  

Kostnader Vi har foreløpig kun en grov kalkyle over kostnadene, og prisen vil avhenge litt 

av hvor mange vi blir og det kan påløpe noen flere kostnader. Foreløpig beregning ligger på 

kr 1500 per person, som inkluderer både kost, losji og skyss, men ikke drikke til 

middagsmåltid (utover vann). Komiteen kjøper inn drikke til middagen fredag. Lørdag er det 
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vertskapet på Skallstuggu som står for servering og salg. For at vi skal kunne reservere 

Skallstuggu, må vi forskuddsbetale deler av leien allerede på nyåret. Påmelding må derfor 

være bindende i den forstand at påmeldte betaler inn et depositum. 

Reise til Levanger  

Med bil E6 er hovedfartsåren som går gjennom fylket. Om du kjører selv, og kommer sørfra 

kjør omkjøringsveien forbi Levanger sentrum og ta til høyre mot Okkenhaug etter ca 2 km. 

Herfra er det ca 1,7 mil opp til Vulusjøen og Skallstuggu. Bra vei og god merking. 

Bompenger (sms mulig)    

Med fly Nærmeste flyplass er Trondheim lufthavn Værnes, 50 kilometer sør for Levanger. 

Værnes togstasjon er del av flyplassen og det tar ca 1 time med tog derfra til Levanger   

Med tog Trønderbanen har avganger hver time fra Trondheim og Trondheim lufthavn 

Værnes hver time hele dagen, med to avganger pr time på ettermiddagen . 

Dagtog fra Oslo ankommer Trondheim: 14:30. korresponderer med tog til Levanger avg: 
14:45 eller15:10. ank. Lev. 16:03 eller 16:34. 

Regner med at de fleste tar fly og tog fra Trondheim Lufthavn Værnes: 14.43, 15.19, 15.43, 

16.19, 16.43. Kan ikke garantere samme tider neste år, men vært slik i mange år- 
uansett lurt å sjekke med nsb.no 

Med buss NOR-WAY Bussekspress har daglige avganger mellom Trondheim og Namsos via 

Værnes. Trønderbilene kan være et alternativ for noen. 
 

Påmelding  

Send påmelding til epost Steinar Hegstad, steiheg@gmail.com. Tel 950 29 835 

Depositum kr 500 betales inn eller vipses konto 4212 32 26342, innen 15. januar.  

Om du så skulle bli forhindret i å komme får du 400 kroner i retur, resten går inn i 

fellesutgiftsposten.  

 Gi beskjed om du har matallergi eller intoleranser av noe slag 

 Gi beskjed om du har behov for skyss (mest sannsynlig) 

Når vi vet hvor mange vi blir, vil vi sende ut mer info om både arrangementet og betaling.  

Beste hilsen fra oss så lenge 

Odd Magne Bakken,   

odd.magne.bakken@normilk.no, Tel 952 29 263 

Steinar Hegstad, steiheg@gmail.com, Tel 950 29 835 

Grete Bratberg grete.bratberg@nord.no , Tel 452 47 773  

Ta gjerne kontakt med oss om du lurer på noe!   

Vi gleder oss til å høre fra dere og håper å se så 

mange av dere som mulig!! 
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