
 

 

Sommertur til Falstadsenteret og historiske Frosta,   

 lørdag 11. juni 2022 

 

Slekt og Data Sør-Trøndelag fortsetter tradisjonen med sommerturer i nærområdet. Vi har gleden av 

å tilby et variert dagsprogram til Falstadsenteret og historiske Frosta. 

Reiserute: 

Kl. 08:30 Avreise med buss fra ASKO Midt-Norge, Østre Rosten 104, Tiller.  
Her er det mulig å parkere. Buss er bestilt hos jk@bussto.no. 
 

Kl. 09:00 Avreise fra Trondheim Sentralstasjon 
 

Kl. 10:15 Ankomst Falstadsenteret hvor vi får en halvtimes info 
fra guiden, etterpå går vi rundt på egen hånd og beskuer utstillingene. 
Se gjerne på den informative nettsiden om de ulike mulighetene: 
www.falstadsenteret.no  
 
Vi avslutter her med en enkel lunsj. 
 
På vei til Frosta stopper vi ved krigsminnesmerket i Falstadskogen. 
 

Kl. 12:30 Ankomst Frosta og Tinghaugen, hvor vi møter vår guide Bjørn Olav Juberg 
som blir med oss resten av dagen på Frosta. Her blir det orientering 
om Frostatinget og historien omkring, samt om Loktun kirke. 
www.visitfrosta.no  
 

Kl. 14:15 Ankomst Maria-klosteret, hvor vi tar en tur inn for å føle på stemningen       
og oppleve det vakre kirkerommet. Det blir også en mulighet til å handle         
fra nonnenes utsalg. 
 

Kl. 15:00 Ankomst Klostergården hvor vi starter opp med omvisning på Kloster- 
ruinene. Det blir anledning til handel på Klostergården før middag. 
 

Kl. 16:30 Avtalt middagsservering på Klostergården.  
Avreise til Trondheim umiddelbart etter middagen. 
 

Ca. Kl.18:30 Ankomst Trondheim 
 

 

 

 

 

 

https://asko.no/kontakt-oss/vare-asko-selskap/asko-midt-norge-as/
mailto:jk@bussto.no
http://www.falstadsenteret.no/
https://falstadsenteret.no/historie/falstadskogen
http://www.visitfrosta.no/
https://tautramariakloster.no/
https://klostergardentautra.no/nb/


Pris: 
Kr. 250,- for alle og denne prisen inkluderer bussturen, omvisninger og bespisning, dvs. enkel lunsj og 
middag. Ledsager (også ikke-medlem) kan bli med til samme pris. Prisen forutsetter full buss, dvs. 40 
plasser. Hvis vi mot formodning blir noen færre, vil dette kunne virke noe inn på prisen. 
 
Påmelding: 
Påmelding til turen innen 27. mai 2022 til kasserer Anders Gjervan på e-postadresse:  
ah-gj@online.no  eller telefon 951 644 21  
 
Umiddelbart etter fristens utløp, vil du få en e-post med bekreftelse og kontonr. for innbetaling av 
egenandelen for turen. Vi regner med at turen blir fulltegnet. Det kan derfor være at noen ikke får 
plass. I så fall gir vi selvfølgelig beskjed om det også. 
 
Sammen med påmeldingen, må påstigningssted til bussen og telefonnr. oppgis.  
 

Velkommen til sommerturen 2022! 

 

Med vennlig hilsen 

Helen L. Bargel 
Styremedlem 
 
 
 
  

mailto:ah-gj@online.no


Stedene vi besøker 
 

Falstadsenteret og Falstadskogen 

 
 

Falstadsenteret er en engasjerende møteplass med en sterk historie. 
Her kan du lære om fangehistorie fra andre verdenskrig og om 
demokrati, menneskerettigheter og dagsaktuelle samfunnsspørsmål. 
Besøk utstillingene og bli med på gode samtaler i meningsfulle 
omgivelser. Prøv den digitale rekonstruksjon av fangeleiren anno 
1945. Kilde: Falstadsenterets nettside 

I perioden 1942–43 ble over 200 fanger henrettet og lagt i massegraver i Falstadskogen. Etter krigen 
ble gravene gravd opp. Det er grunn til å anta at det fremdeles er graver i skogen som ikke er funnet. 

Miljøverndepartementet fredet i 1989 retterstedet og krigsgravplassen Falstadskogen med hjemmel i 
kulturminneloven. Falstadskogen er i dag et nasjonalt minnested. Kilde: Falstadsenterets nettside 

Tinghaugen og Loktun kirke 
 

 

Frostatinget var navnet på Trøndelagens lovområde, hvor 
Frostatingsloven gjaldt. Fellestinget hadde sete på Logtun på 
Frosta i Trøndelag. Dagens Frostating, Frostating lagmannsrett, 
omfatter fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal, og har sete i 
Trondheim. Kilde: Wikipedia 

 
Logtun kirke er en steinkirke som ligger på halvøya Frosta i Trøndelag, like ved stedet hvor 
Frostatinget ble holdt. Man tror at både Frostatingets segl og lovbok – Frostatingsloven – har vært 
oppbevart i en kiste i kirken. Kirken har en spesiell altertavle som ble utskåret i 1652, og malt i 1655. 
Kilde: Wikipedia 
 

Mariaklosteret 
 

 

 
Tautra Mariakloster er et katolsk kvinnekloster på øya Tautra i 
Trondheimsfjorden. Nonnene i klosteret tilhører cistercienser-
ordenen, nærmere bestemt ordenens strengeste gren, 
trappistordenen. Klosteret ligger ikke langt fra ruinene av det 
middelalderske Tautra kloster, som var hjem til munker fra samme 
orden. Kilde: Wikipedia 

 

 
Tautra Mariakloster ble grunnlagt i provisoriske bygninger i 1999. Grunnsteinen til et nytt kloster ble 
så lagt ned av dronning Sonja 8. mai 2003. Den 25. mars 2006 ble klosteret gitt status som 
selvstendig priorat. Klosterbygningene ble tatt i bruk i 11. juli 2006. Kilde: Visit Frosta hjemmeside 
 
 
 
 
 

Kilde: Visit Frosta hjemmeside 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Frostatinget
https://no.wikipedia.org/wiki/Logtun_kirke
https://no.wikipedia.org/wiki/Tautra_Mariakloster


Klostergården 
 

 

 
“Med familierøtter, respekt for tradisjon og kultur er 
Klostergården et sted som gir en opplevelse utenom det vanlige 
på øya Tautra. Vi er på historisk grunn da vi ligger rett ved ruinene 
av det gamle cistercienserklosteret fra år 1207”. 
Kilde: Klostergården Tautra hjemmeside 

 
I gårdsbutikken kan du handle gårdens egenproduserte gårdsmat, samt gårdsmat fra andre lokale 
aktører, koppstell og interiør. 
 

Kilde: Kolostergården  - Home Facebook. com 


