Beboertur til Frosta og Tautra
Etter suksessen i fjor ble det også i år arrangert busstur for beboerne i Granlund borettslag..
Arrangementskomité var Eva Haltstrand og Ingerd Envik, som i fjor. De hadde undersøkt
muligheten for å besøke Frosta og Tautra denne gangen. Søndag 2 september dro vi av gårde,
22 glade deltakere. Etter starten fra Romemyra, ønsket Ingerd velkommen og ga en oversikt
over opplegget for turen. Sten fraktet oss nordover i flott trøndersk natur – langt unna
bygatene han ellers strever seg gjennom til daglig.
Etter kaffepause i Åsen med skuffkake og loddsalg, plukket vi opp Arnt Stavseth som skulle
være guide for oss og fortelle fra historien på Frosta og Tautra. Vi stoppet først ved
Tinghaugen ved Logtun. Han fortalte om Frostatinget og de 12 minnesteinene som står der
som symbol på de 12 fylkene tinget besto av i middelalderen. Vi besøkte samtidig Logtun
steinkirke som ble bygget på 1100-tallet. Den ble restaurert for ca. 60 år siden og er fremdeles
i bruk til gudstjenester og vielser i sommermånedene. På veg mot Tautra fikk vi muligheten til
å handle grønnsaker fra ”Trøndelags kjøkkenhage”. Fornøyde husmødre forlot grønnsakbua
med posene fulle av kål, gulrot og mandelpotet og til og med Frosta-roser. Grønnsakhandleren
var nok fornøyd han også.
Regnværet la en liten demper på stemningen da vi sto i klosterruinene på Tautra. Stavseth
gjorde sitt beste for å fortelle om klosterets historie og byggingen i 1207. Vi dro så videre til
det nye Mariaklosteret hvor 7 cisterciensernonner (derav to norske) holder til. Vi fikk
overvære et bønnemøte, og etter møtet fortalte en av nonnene om livet og hverdagen i
klosteret. Det var interessant å høre det hun fortalte, og selve klosteret som bare er et par år
gammelt var lyst og pent, men enkelt, noe som symboliserer nonnenes tilværelse.
Før vi returnerte til Frosta, var vi innom salgsutstillingen på Galleri Tautra. Mange pene
bilder, men til priser som lå over nivået for et impulskjøp. I brukskunstbutikken like ved var
det lettere å finne noe å ta med hjem, bl.a. såper i forskjellige farger og lukter som nonnene
lager i klosteret. Forøvrig et godt utvalg av forskjellige brukskunstartikler var til salgs.
Middag var bestilt på Vågen Restaurant på Frosta. Det var en sulten gjeng som så fram til
å få mat, og etter noe venting fikk vi endelig forsyne oss av buffet’en.
Da vi hadde passert Åsen på hjemtur, stoppet vi for å foreta trekking av lotteriet. Eva hadde
skaffet presanger. Hovedgevinsten var en flaske rødvin, og en pose Frosta-gulrøtter ble
ekstragevinst!
Etter en times tid på vegen svingte vi inn på Romemyra igjen i 19-tiden. Alle deltakerne glad
og fornøyd etter en fin tur. Tusen takk til Sten som kjørte bussen på en frisøndag, og likeså til
Eva og Ingerd som igjen har vist at de kan arrangere beboertur.
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