AVREISE FRA:
Tasta kl. 09.00
51 54 13 47
Ledaal kl. 09.15
51 56 43 30
Madla kl. 09.30
51 59 18 13

RETUR:
Ca. kl. 15.30

Pris
kr 795,- pr. person
Prisen inkluderer:
· Turistbuss med serviceinnstilt sjåfør
· Lokalguide i Bryne og parken
· Lunsj inkl. en kopp kaffe

Påmelding: Til ditt Skipper Worse-senter
Betalingsfrist: 16. mai 2019

Og husk å si fra til oss hvor du skal gå på bussen.

Turen arrangeres i samarbeid med

Jæren –
med Brynebyen
og Fritz Røed-parken
Torsdag 23. mai

"Ei vise om livet". Kunstneren Fritz Røed (1928-2002) planla skulpturparken som ei vise der det ene verset tar det andre i hånden og fører deg
gjennom tema som frihet, omsorg, fryd, fred, ufred, håp og livsglede.
Sammen med lokalguide får vi en guidet vandring gjennom Timebuen sin
stolthet – Fritz Røed sin skulpturpark. Vi tar forskjellige innfarts- og
utfartsveier til og fra Brynebyen.

Turen går først over Fjermestad
og Heiane, og her møter vi
Arne Garborg på en silovegg
langs veien.

Innfartsveien videre til
Brynebyen går over Fotland,
og vi legger veien gjennom
et fjøs for virkelig å oppleve
Jæren fra denne siden
også.

Fra øvre Time kommer vi ned mot byen og blir møtt av lokalguiden,
som vil vise oss byen på Jæren.

Etter en liten rundtur med bussen
gjennom byen stopper vi ved
byens nye hjerte –
Fritz Røed- parken. Den består av
10 skulpturer med stor spennvidde i stil og størrelse.
Her er det humor, alvor, lek og
ettertanke. Livsglede i det enkle og
det kraftfulle, og stort rom for dine
egne meninger og tolkninger.

Guiden tar oss med på vandring, og deler historien om både parken og
skulpturene med oss. For mange av oss er kunstneren kanskje mest kjent
for «Sverd i fjell», men vi blir bedre kjent med han gjennom denne
vandringen – og får også høre om hans forbindelse til Italia og
Villa Faraldi.
Vi rusler over gangbroen til Jæren Hotell hvor de venter med lunsj til oss
– fra jærsk kjøkken med inspirasjon fra Italia i matveien også, hvorpå vi
avslutter måltidet med en kopp kaffe.
Mette av inntrykk og mat velger vi utfartsveien fra Brynebyen via Erga.
Her møter vi Marianne i gardsutsalget hennes, velfylt med jærske
kortreiste råvarer. Her finner vi egg, kjøtt fra egen gård, lokalprodusert
saft og syltetøy og mye mer.

Fra bussvinduet ser vi
Fotlandsfossen mens vi lytter til
sangen som hyller stedet og fossen

Fra Erga går veien videre ut til det mange opplever som det virkelige
Jæren – kysten. Vi nyter «bildene» gjennom bussvinduet nordover og
hjemover til Sandnes og Stavanger.

