
AVREISE FRA: 
 
 

Ledaal kl. 08.00 
51 56 43 30 

 

 
Tasta kl. 08.15 

51 54 13 47 
 

Madla kl. 08.30 
51 59 18 13 

 
 

RETUR: 
Ca. kl.17.30/ 18.00 

 

Pris: kr 1150,- pr. person 
 
 

Prisen inkluderer: 
Fergetur Lauvik-Flørli-Songesand 

Middag med dessert og kaffe 
Ettermiddagskaffe 

Lokalfortellere i Flørli og Songesand 
Reisevert fra Skipper Worse 

 
 

Påmelding:  Til ditt Skipper Worse-senter 
Betalingsfrist: 24. mai 

 
 

HUSK Å SI FRA HVOR DU ØNSKER Å 
GÅ PÅ BUSSEN. 

 
 

 
 

FLØRLI – 
der ingen skulle tru at 3 stk. kunne bu … 

Torsdag 7. juni 
 
 

 

Opplev den gamle kraftbygda Flørli fra NRK-serien. 
Den gamle kraftstasjonen i gammel jugendstil var 

i bruk fra 1918-1999, og i den tiden var Flørli ei aktiv 
bygd. I dag er den nesten fraflyttet.  

På begge sider av fjorden finner du fjell som er over  
1000 meter høye. Velkommen til en flott guidet båttur på 

fjorden med opplevelser underveis. 
 

 

  
  
 



Lysefjordfergen har avgang kl. 09.30 fra Lauvvik, og vi har en flott 
båttur foran oss. Vi blir guidet innover etter hvert som vi passerer  
de små lokalsamfunnene langs fjorden. Under Prekestolen gjør vi et 
stopp og skuer opp på denne kjente turistattraksjonen –  fjellplatået 
som rager 604 meter over fjorden. Det opprinnelige navnet er 
Hyvlatånnå – som henviser til tannen som ble brukt i gamle trehøvler. 
Passert Songesand og Kalleli går vi i land i Flørli. Bygda ble i vinter 
kjent gjennom NRK-serien «Der ingen skulle tru.». Vi blir tatt imot av 
Hessel Haker på kaien. Han forteller oss om livet her inne i fjorden –  
med kun tre overvintrende, men bygda får mer liv når sommer-
månedene og turistene kommer.  
 
Flørli er kjent for sine 4444 trappetrinn, de har vi ikke tid til å ta,  
men en liten runde i bygda når vi, før vi samles til middag i den  
gamle kraftstasjonen. Menyen er svinenakke med dessert og kaffe til.  
 
 

 
Etter to 
timers 
opphold i 
bygda 
legger 
Lysefjord-
fergen til kai 
igjen, og tar 
oss over til 
Songesand. 
Her møter vi 
lokalguiden, 
som vil 

guide oss opp bakkene og over mot Lyngsheia. Bygdene i Lysefjorden 
har mye historie og denne får vi med oss over mot Årdalsbygda. Her 
møter vi Hjelmelands mangfoldige kultursjef  
Eldfinn Austigard. Vi tar først en tur til den gamle kirken fra 1600-tallet, 
før vi samles hjemme i hagen hos ham. Eldfinn er en eminent 

treskjærer og han viser oss rundt og forteller om figurene og 
utskjæringene han har i hagen. Det følger en historie med hver enkelt.  
Det nærmer seg tid for ettermiddagskaffe, og den får vi servert fra 
bålkjelen til Eldfinn. Nogo attåt må vi også ha – hjemmelagde 
saupskolter.  
 
Det er ikke bare kaffekjelen som har blitt varm av veden, det har også 
bakerovnen i det nye bakstehuset. Mens vi har vært på tur i 
Lysefjorden har brødene hevet seg, så her er det mulighet for å kjøpe 
med seg et rykende ferskt steinbakt brød hjem (bestilling underveis på 
turen) 
 
 

Etter inntrykk fra både Lysefjorden og bygdene rundt, er det på tide å 
tenke på hjemturen. 
Vi følger Ryfylkeveien ut gjennom Målandsdalen til Bjørheimsbygd og 
Tau.  
 
Fra bussvinduet ser vi nedgangen til Ryfastunnelen, som vi kjører 
neste år, men enn så lenge blir det ferge fra Oanes over til Lauvvik.  
 
 

Opphavsrett til turprogram tilhører Sverre Haga A/S,  
og kan ikke kopieres uten etter avtale. 

 

https://www.bing.com/cr?IG=608BABE0F53E49D6B80F2F489ADB0702&CID=379A167BB8906597127B1DEEB9366463&rd=1&h=d5YVA4MxKU4KxXps8funzj4tm9BQyZtM-kSIaE24obU&v=1&r=https://www.fjordnorway.com/things-to-do/florli-powerstation-and-the-florli-stairs-p978613&p=DevEx,5224.1

