Bli med Hjemmet til Svalbard
Strikking, natur og opplevelser
Med designer, journalist og forfatter Tove Fevang
2. – 6. september 2019, 5 dager

Velkommen til noe av det mest eksotiske man kan tenke seg i Norge. Naturen er helt særegen, det
finnes ikke maken noe annet sted.
Tidlig i september er det snøfritt og mulighet for fine utflukter, vi skal både være ute på turer og ha
hyggelig strikketreff innendørs med en av våre mest kjente strikkeguruer, Tove Fevang. Tove skal holde
foredrag og kurs underveis.
Permafrosten gjør at alle hus har rør- og ledningsnett over jordskorpen, slik at de ca 1800 fastboende
i Longyearbyen har fasiliteter som ellers i Norge.
Bergartene er 3-400 millioner år gamle og blant de eldste i verden. Det er lett å finne fossiler her, dem
som har lyst kan bli med ut på en vandretur på Sarkofagen, på veien ned ser vi etter fossiler.
All bosetting på Svalbard har sin opprinnelse i gruvedriften (kull), men de senere årene har det blitt
etablert flere forskningsstasjoner som gir arbeidsplasser, og ikke minst er turisme en god inntektskilde.
Etter at Svea-gruven ble nedlagt i 2015, drives det i dag kull ut av gruve 7. Den forsyner Longyearbyen
med strøm.
Til tross for permafrost og vinterlig klima kommer golfstrømmen inn og gir liv til planter og vekster,
som f.eks Polarsnøull, Fjellsmelle (kalt kompassblomst siden den blomstrer mot sør), Snøsoleie,
Svalbardsoleien og Svalbardvalmuen. Vi besøker Svalbard Museum.
Vårt hotell er Svalbard Hotell, sentralt beliggende i Longyearbyen.
Tove Fevang har jobbet som designer siden 1982. Hun startet hos GP (Gunnar Pedersen) broderi,
startet Idé Stuen i 1987 og har siden jobbet som designer, forfatter og frilansjournalist for ukepresse
og faglitteratur. Hun har skrevet 22 bøker om ulike håndarbeidstemaer, lappeteknikk, broderi,
hardangersøm, overlocksøm, hekling og strikking. ”Strikk til barnehagebarn” ble utgitt 2015 og ”Strikk
til de aller minste nøstebarna” kom i 2016. Hennes seneste bok ”Festdrakter til barn sy og strikk” utkom
i desember 2017 og var bl a hovedbok i Cappelen Damms bokklubb.
Mange av bøkene er oversatt og utgitt i USA, Frankrike, Tyskland, Finland, Sverige, Danmark og Japan.
Tove er redaktør av På pinnen e-medlemsbladet til Norsk strikkeforbund, hun er også fagredaktør for
Cappelen Damm, Samlaget, Vigemostad & Bjørke og Schibsted for mange strikke- heklebøker. Ved
siden av tekstil, design og journalistikk er hun også utdannet innen grafisk design.
Nettside: www.tovefevang.no Her finner du instruksjonsvideoer for hekling, hakking og strikking med
ulike temaer. I tillegg er det mange trinn for trinn forklaringer til hekle – strikke og hakkekluter, samt
mange gratis oppskrifter.
Vi tilbringer kveldene sammen i hyggelig lag, med strikketøy, hyggelig prat og kanskje noen gode råd
fra foredragsholder og kursleder Tove Fevang.

Tove Fevang holde flere kurs under oppholdet, de varer i 1,5 timer, og koster kr 300 pr kurs. Egen
påmelding, bestilles på forhånd. Max 15 deltakere pr kurs.

Dagsprogram
Dag 1
kl 0855 Avreise fra Oslo Gardermoen med Norwegian direkte til Longyearbyen hvor vi ankommer kl
1155. Kort busstur til vårt hotell beliggende sentralt i Longyearbyen, Svalbard Hotell.
Kl 13.00 Lunsj på Polfareren Hotel, det blir suppebuffet.
Kl 17.00 Vi samles for foredrag med Tove Fevang på vårt hotell.
Inspirasjonsforedrag strikking i Vesterled, fra Orknøyene, Færøyene og Shetland.
Kl 1930 Felles middag på Kroa, to retter. I kort gangavstand fra vårt bosted.
Dag 2
Fra kl 07.00 Frokostservering.
Kl 10.00 Foredrag ved Tove. Terapi i hver maske; hvorfor strikker jeg? Hva gjør håndarbeid for kropp
og sjel.
Kl 1115 Vi går sammen til Svalbard museum for et innblikk i historien, et natur- og kulturhistorisk
museum. Her finner man modeller, rekonstruerte miljøer og autentisk gjenstander.
Fri og lunsj på egenhånd. Litt ovenfor sentrum ligger nybyen med Svalbard-galleriet, ca 25 min å gå,
eller 5 min med taxi. Longyearbyen har også flere hyggelige butikker og kafeer.
Kl 1400-1630 Guidet tur med buss. Det er ikke mange kilometer med vei på Svalbard, vi kjører de
som finnes, ut Adventsdalen til gruve 7, til det globale frøvelvet mens guiden forteller Svalbardhistorien.
Kl 1700-1830 Kurs v/Tove Fevang. Tove's eksperttips. Max 15 deltakere. Egen påmelding.
Kl 1930 Middag i byen.
Dag 3
Fra kl 07.00. Frokostservering.
Kl 10.00-11.00. Foredrag v/ Tove Fevang. Strikke en kofte fra A-Å. Fra du startet på vrangborden til
siste knappen er sydd i.
kl 1200-ca 1700. For dem som har lyst til å bli med på en vandretur til Sarkofagen som inkluderer å se
etter fossiler (hvis det ikke er snø) ved Lars-breen starter turen med avreise fra hotellet. Kaffe/te og
snacks serveres. Turen er moderat krevende, man skal være vant til å gå noen timer. På veien ned,
over Larsbreen blir man utstyr med pigger under skoene. Sarkofagen er 525 moh. Egen påmelding.
Kl 1800-1930. Kurs v/ Tove Fevang. Fair Isle strikk, en metode som kommer fra Shetlandsøyene. Max
15 deltakere. Egen påmelding.
Denne kvelden blir det middag på egenhånd.
Dag 4

Fra kl 07.00 Frokost.
Kl 10.00-11.30. Kurs v/ Tove, patentstrikk med to farger. Max 15 deltakere. Egen påmelding.
Fri og lunsj på egenhånd.
Kl 1600-17.00 Toves siste foredrag, denne gangen er om klassisk barnestrikk.
Litt tid på egenhånd før vi spiser felles middag om kvelden på Restaurant Polfareren i sentrum.
Dag 5
Fra kl 07.00. Frokost.
Kl 1100. Utsjekk og avreise til flyplassen.
Kl 12.40 Avgang med Norwegian direkte til Oslo.
Kl 1535 Ankomst Oslo Gardermoen

Pris pr person i dobbeltrom kr 10.900 for abonnenter, kr 12.500 for ikke-abonnent
Inkluderer
 4 netter i dbl.rom på Svalbard Hotell
 Alle frokost (4), 1 lunsj og 3 middag
 3 foredrag jmfr program
Frivillig tillegg
 Kurs kr 300 pr kurs
 Enkeltrom kr 2.490 (begrenset antall)
 Vandretur til Sarkofagen inkl transport og lokal guide kr 890 (minimum 7 pax)
Påmeldte til kurs vil få egen info om hva som skal medbringes/forberedes.
Depositum på kr 3000 pr person faktureres ved påmelding.
Sluttfaktura forfaller 6 uker før avreise.
Avbestillingsregler
 Etter betalt depositum tilkommer et gebyr på kr 900 ved avbestilling inntil 66 dager før
avreise
 Ved avbestilling 65-40 dager før avreise må depositum søkes refundert fra kundens forsikring
 Ved avbestilling 39-0 dager før avreise må 100 % av reisens søkes refundert fra kundens
forsikring
For påmelding send ditt navn, adresse, epost og mobilnummer til:

Explore Travel AS, PB 41, 1629 Gamle Fredrikstad.
Påmelding til post@exploretravel.no eller 6936 1850
Medlem av reisegarantifondet

