Program for korturen i USA
Minneapolis MN – Fargo – Minot ND
24. sept. til 2. okt.
Fredag 24. september: Ankommer Minneapolis
Light Rail fra flyplassen til Government Plaza Station (23 min.). Gå derfra til
Hotellet. Det tar 5 min. Gå sør øst på South 5th Street til 4th Avenue South
og vend til høgre og gå i denne gaten til 8th Street S der dere tar til venstre
– Hotellet er da på venstre side. Best Western Normandy Inn & Suites, 405
S 8th Street, Minneapolis (telefon 612 370-1400). Dersom noen ønsker å
ringe til hotellet fra Norge slår de 00 1 612 370 1400.
Jeg vil være på flyplassen H – terminalen fredagen kl 17.55 og lede dere til
hotellet. De som kommer til L-terminalen må finne Light Railen og greie
seg selv.
De som kommer 22. og 23. er rommene satt av og klare. Dere finner fram.
Lørdag 25. september:
Kl. 10.00 – 11.30: Koristene med koner samles i hotellet for informasjon og
øvelse for koret.
Kl. 17.00: Avreise fra hotellet til Doubletree Hotell, Park Place, St. Louis
Park og Vonheim Lodge sitt 100 års jubileum. Drosjer fra hotellet.
kl. 18.00: Middagen serveres. Hovedretten er sirloin steak (biff) eller
walleye pike(den beste innlandsfisken). Etter en misforståelse blir det for
kvinnene å koste 25 $ pr. middag. Koristene betaler ikke.
Kl. 21.30: Avslutning.

Søndag 26. september: Mindekirken + konsert.
Kl. 09.00 -10.00: Koret møter i resepsjonen på hotellet for oppvarming
øvelse. Dere kan gå til Mindekirken (ca.20-25 min. å gå) eller tar taxi.
Dersom dere velger å gå, starter dere fra Hotellet og følger 8th Street S til
dere kommer til Chicago Ave – vend til høgre og følg Chicago Avenue til
dere kommer til East 21 Street – til venstre i denne gata og da har dere
bare noen meter til Mindekirka – Norwegian Lutheran Memorial Church.
Kl. 10.30: Koret møter i Mindekirken.
Kl. 11.00: Åpningen av Leif Eriksson International Festival og så
Gudstjeneste.
Kl. 13.00: har vi vår konsert på vel en time (600 sitteplasser).
Etter konserten vil dere få nærmere beskjed om det skal være en sosial
samling med Glee Club eller ikke.
Mandag 27. september: Fridag
Dagen er til fri disposisjon og info om muligheter – se lenker.
Dersom noen ønsker å besøke Mall of America med sine vel 500 butikker
mange restauranter, kinoer, akvarium m.m. er mandagen en god dag for
det. Mall of America åpner kl. 10.00. Mye bedre enn fredag, lørdag eller
søndag. Dere tar Light railen fra Government Plaza Station.
Tirsdag 28. september :
Konsert i Fargo Nord Dakota
KL 08.00 møter alle i resepsjonen og betaler for oppholdet – 100 $ for
rommet pr natt.
Kl. 08.30 reiser vi med buss til Fargo for konsert. Frokostpakke blir delt ut
ved ombordstigning på bussen. Fargo er den største byen i Nord Dakota
med 140.000 innbyggere. Nabobyen på andre siden av Red River heter
Morehead med sine 35.000 innbyggere. Det er ca. 4 timers busstur fra
hotellet i Minneapolis til Fargo. Vi vil ha stopp underveis.
kl. 13.00 ankommer Fargo og lunsj for alle i kirka.

Kl. 14.00 Museet i Fargo med stavkirke, vikingskip med mer(5 $)
Kl. 16.00 Øvelse i kirka
Kl. 18.00 Konserten i Olivet Lutheran Church.
Kl. 19.15 En varmrett til oss alle i kirka.
Kl. 20.00 Bussen starter til Hotellet i Jamestown (1 time og 45 min.)
Onsdag 29. september: Konserten på Høstfesten i Minot Nord Dakota
Kl. 08.00 Oppmøte i resepsjonen.
Kl. 08.30 Bussavgang. til Minot – 3 timers busstur.
Kl. 13.00 Konsert på Høstfesten (ca. 30 min. lang konsert).
Kl. 19.00 Vi starter med buss til Jamestown og hotellet vårt. Vi kjører en
annen veg tilbake om Bismark(hovedstaden i ND). 3 timers busstur.
Matsteder finnes ”i søkk og kav”på Høstfesten. Det er ikke mulig å få
overnatting i Minot. Vi har overnatting på tilbaketuren fra Minot i
Jamestown på det samme hotellet som vi har rom på tur til Minot. Det vil
si 2 netter i det samme rommet på det samme hotellet i Jamestown.
Torsdag 30. september: Tilbake til Minneapolis
Kl. 09.00-10.00: Vi betaler for to netter. 86,50 $ pr. rom pr natt.
Kl. 10.00 Bussen starter på turen til Minneapolis.
Kl. 16.30 Framme på hotellet. Vi vil ta pauser underveis.
Ut på byen for opplevelse om kvelden for de som har overskudd.
Se lenker.
Fredag 01. oktober:
Til disposisjon. Se lenken Meet Minneapolis finnes å google.
Det planlegges en felles middag. Prosjektet spanderer maten.

Lørdag 02. oktober:
For de som reiser heim. Hver enkelt betaler hotellet 100 $ pr rom pr natt.
Icelandair flyet tilbake til Oslo går fra flyplassen og H(umphrey) Terminal
kl. 19.20. Alle som skal med fly fra en flyplass i USA må være på flyplassen
minst 3 timer før avgang. Det beste er å være der enda tidligere – spise
middag for eksempel.
Dagen kan brukes til å se byen.
For de som blir lenger er lørdagen en opplevelses kveld med musikkbarer/
jazzklubb/teater/gode middager m. m.
Besøk nettsteder:
Leif Eriksson International Festival (klikk Google) og se programmet for
søndagen 25.09.
www.dakotacooks.com/music/calendar
www.hellskitcheninc.com/entertainment-and-events-calendar.html
Meet Minneapolis see and do. Du finner mye på google.
Jan.meyer@hih.no
+47 92 46 36 61

Black Hills – Badlands – Deadwood
Sør Dakota
4. okt. til 9. okt.
De andre som blir med på turen vestover som varer fram til
fredag 8. oktober og med hjemreise lørdag 9. oktober.
Alle deltakerne – 36 har allerede betalt for buss og hotell i 5 dager og 5
netter. Det vil si fra mandag 4. okt. til lørdag 9. okt. 2.500 kr pr person
(1.300 kr for 5 hotellovernattinger og 1.200 kr for bussen i 5 dager).

Horse (Oglala Lakota indianer eller Oglala Sioux) hogd ut i fjellet og mye
mer. Vi har 2 netter på Travelodge Hotell. Vi spiser lunsj i Deadwood og
bruker tid der(2 timer). Vi kan kjøpe smykker og ringer i Black Hill Gull –
mer rødfarge i dette spesielle gullet.
Torsdag 07. oktober: Tilbake mot Minneapolis og Sioux Falls
Kl. 08.30 fra hotellet –Travelodge - og kjører til Sioux Falls (ca 5 timer) og
overnatter på Microtel Inn & Suites i Sioux Falls. Vi vil være framme om
kvelden. Spiser underveis.
Fredag 08. oktober: Til Flyplassområdet - Bloomington

En rolig dag for avslapping m.m. Info om muligheter kommer etter hvert.
Se lenker.

Kl. 10.00 fra Sioux Falls og hotellet og kjører til Bloomington (4 t og 10
min.) for overnatting på Microtel Inn and Suites, Bloomington. Her kan vi
slappe av eventuelt besøke Mall of America for en bedre middag og en
runde i butikkene.
Ca. 16.00: Framme på hotellet i Bloomington

Mandag 04. oktober: Til Mitchell i Sør Dakota.

Lørdag 09. oktober: Heimreise.

Vi gjør opp for hotellet Best Western individuelt - 100 $ pr rom pr natt.
ca. kl. 09.00. Avgang med buss. Vi kjører vestover og overnatter i Mitchell
(ca. 4 timer)
Ca. kl. 14.00 Hotell Days Inn. Hotellet ligger like i nærheten av det kjente
Corn Palace – attraksjonen i Mitchell. Dette kan en se ved å gå en tur fra
hotellet.

Kl. 15.30: Til Flyplassen.
kl. 19.20 Flyet går fra Humphrey Terminalen og vi må være der 3 timer før
avgang- helst før kl. 16.00.
Det er også enkelt og ta Lightrailen inn til sentrum, men Mall of America er
også en mulighet. Husk 3 timer eller mer på flyplassen før flyet går. Det er
noen få som reiser tidligere denne dagen fra Lindbergh Terminal som er
den store terminalen med butikker og restauranter. Jeg foreslår at de drar
tidligere og sjekker inn og deretter har god tid til en restaurantmiddag.

Søndag 03. oktober:

Tirsdag 05. oktober: Wall Drug and Badlands
Kl.09.00 Buss kjører videre til Wall og Badlands med overnatting i Rapid
City (ca 4 timers kjøring). Vi stopper og ser Wall Drug (landhandel)- spiser
der, og ser deler av Badlands. Vi kjører videre og overnatter i Rapid City og
Travelodge Hotel.
Onsdag 06. oktober: Black Hills
Kl. 09.00: Turen i Black Hills starter.
Vi er i Rapid City og Black Hills området med alle severdighetene
(Deadwood-Lead- Mount Rushmore med presidentene i fjellet – Crazy

Dette er planen - det kan bli noen små endringer.
Jan Meyer – 92463661.
jan.meyer@hih.no

