Stereoutflukt til gamlebyen i Fredrikstad
Gamlebyens gater er fulle av brukskunst og kunstutstillinger. Festningsbyen er et levende bysamfunn
med forretninger, boliger, næringsliv og et blomstrende kulturliv.
Hver lørdag, forvandles torvet til et sydende marked der man kan gjøre morsomme og gode funn!
Bare det å gå rundt å titte og ta inn over seg stemningen og den hyggelige og avslappende
atmosfæren er en opplevelse i seg selv.

Foto: Chris Nyborg, Wikipedia.

Vi møtes lørdag den 22. september kl. 12:00
Møtested er Mormors Café i Raadhusgaten 18A, Gamle Fredrikstad, med mulighet for kaffe
eller lunsj.
HER FINNER DU OSS-KART (klikk søk-knappen på kartsiden)
Vi starter dagen med fotografering rundt i gamlebyen i små grupper og møtes igjen til
middag kl. 16:00 på Peppes Pizza Gamlebyen i Torvgaten 57, Gamle Fredrikstad.
Det blir tid til mer fotografering etter middagen for dem som også ønsker å ta noen bilder i
kveldslys.
PÅMELDING
Gi gjerne beskjed til:
så vi har en viss oversikt over hvem og hvor mange
som kommer. Bruk samme epost for samkjøring fra Oslo med beskjed om du kjører i egen
bil, og har noen ledige plasser eller vil kjøre med andre.
Telefoner for dagen

Vi stiller i all slags vær, så ta med regntøy til fotografen og eventuelt paraply til kameraet, hvis
værmeldingen tilsier det.

Hva Skjer i Fredrikstad lørdag 22.September ?
09:00 - 15:00 Frimarked i Gamlebyen, Fredrikstad
11:00 - 15:00 Glasshytta i Gamle Fredrikstad
11:00 - 16:00 Gamlebyen modelljernbanesenter
12:00 - 16:00 Dyra i by’n: utstilling på Fredrikstad Museum
12:00 - 16:00 Fotballmuseet, avd. Fredrikstad
12:00 - 17:00 Ruth Roland - «Forstyrrelser. En dokumentar» - Fredrikstad Kunstforening
12:00 - 15:00 Unike smykker på Galleri eM
17:00 SalsaLindyTango i St.Croix-huset
21:00 Susanne Sundfør med band på Kulturhuset Blå Grotte

Vindebroa over vollgraven ved glasshytta, med inngang til gamlebyen.
Foto: Svandal, Lokalhistoriewiki.
Reise med bil:
Avkjørsel fra E6 til rv. 110 både fra Råde (fra Oslo) og fra Halden/Strømstad- Oldtidsveien rv. 110.
Parkering ved Gamlebyveien 2, Gamle Fredrikstad (over gaten for Østre Gravlund i Gamlebyveien 1).
Google kart: Parkering ved Gamlebyveien (klikk søk-knappen på kartsiden).
Fra parkeringsplassen går man Torsnesveien 100 meter, forbi den gamle glassblåserhytta, over broen
til gamlebyen og videre ett kvartal i Voldportgaten for å komme til Mormors Café på hjørnet av
Voldportgaten og Raadhusgaten.
Reise med tog:
Oslo S – Fredrikstad
Avgang ca. hver time: 10:00 ankomst 11:09
Gøteborg – Fredrikstad
Avgang: 8:42 ankomst 11:34
Retur 18:10 og ankommer Göteborg 20:52
Fra togstasjonen går man ned Jernbanegata og Ferjestedsveien til Toldbodbrygga (Cicignon
vestsiden) der man finner bybåten som går over til Gamlebyen (en tur koster 15,-). Følg
Voldportgaten til Raadhusgaten. Mormors Café ligger på hjørnet. Se kart.

Noen lenker:
http://www.mormorscafe.com/
http://ostfoldmuseene.no/museene/fredrikstad_museum/
http://gbmj.no/wordpress/
http://www.glasshytta-gamlebyen.no/
http://www.bastion5.com/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Fredrikstad
http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Gamlebyen_i_Fredrikstad
http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Vindebroen_i_Fredrikstad
http://www.visitnorway.com/no/Reisemal/Ostlandet/Fredrikstad/
http://fredrikstad.kommune.no/
http://www.visitoslofjord.no/fredrikstad-og-hvaler/
Video:
Gamlebyen i Fredrikstad- Norske Perler 2009, (10:03): http://youtu.be/Zz-hTw8jQnU
TVestfold - Dagstur til Fredrikstad (9:36): http://youtu.be/tJWSSH4JQwc
Gamlebyen i Fredrikstad (10:01): http://youtu.be/bwG5UFs3etM
Gamlebyen i Fredrikstad (2:21): http://youtu.be/JQxXQjhFdlA

2 vedlegg

− turistkart over gamlebyen (Gamlebyen_Fredrikstad.pdf. 1,6MB)
− kart over byfergen til gamlebyen (Gamlebyfergen_skjerm.pdf, 460 KB)
http://www.stereofoto.no/Gamlebyen_Frederikstad-.pdf
http://www.fredrikstad.kommune.no/upload/Bilder/Kart/Fergekart/Gamlebyfergen_skjerm.pdf

