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Prosjektgruppen ønsker velkommen til årets Senotium  
3-5 september i Lillesand. Prosjektgruppen ønsker å vise dere litt av hva 
Sørlandet kan by på. Vi skal oppleve Lillesand som er en koselig by med sine 
hvitmalte hus og yrende liv på sommer og høst, vi skal også innom Lillesand 
By-og Sjøfartsmuseum.  Våre nabobyer Grimstad og Arendal skal vi også 
stifte bekjentskap med, i Grimstad skal vi til en produsent av Aqvavit og 
andre typer brennevin, og så skal vi besøke Arendal, hvor Senatorer fra 
Arendal skal vise oss byen, kombinert med lunsj der. Kveldsarrangementer 
skjer på Meta Hansen Huset i Lillesand. 

 

Program 

Fredag 
Registrering på Hotel Norge 
Middag 
Senatorbar 

Lørdag 
Frokost 
Puntervold i Grimstad 
Lunsj Arendal 
Byvandring Arendal 
Bumble Bee 
Tid for oss selv 
Middag 
Senatorbar 
 
Søndag 
Frokost 
Lillesand By-og Sjøfartsmuseum 
Farvel og vel hjem 

 

 

 

 

 

Det blir åpning av Senotium fredag kl.18.00 av tidligere ordfører og nå  

fylkesordfører Arne Thomassen. 

Fredag vil det også bli Quiz med spennende premier. 



 

På Puntervold i Grimstad vil vi få omvisning og smake spennende Aquavit. 

Deretter går bussen videre til Arendal med byvandring og lunsj. 

 

 Så stiller Senator Ove Rabbersvik og Kari, sin terrasse i Lillesand til vår 
disposisjon. Medlemmer av Bubble Bee klubben skal der få nyte et velfortjent 
bad i Langdalstjønna, med påfølgende bobler.  

Tilskuerne får også et «velfortjent» glass. 

 Etter litt forfriskninger, så er det tilbake til Hotell Norge, før middagen inntas 
på Meta Hansen Huset ca kl 20.00 

. 

Meta Hansen Huset er en vakker villa med en kulturhistorisk hage, og som blir 

utleid til ulike arrangementer som kunstutstilling, konserter, selskap m.m. 

I hagen er det også etablert et Amfi med utsikt rett ned til sjøen. Rett og slett  

et sted å nyte! 

Senatorbaren vil være på Meta Huset hver kveld, og blir man sliten er det kun  

100 m i nedover bakke til Senatorhotellet. 

 

Hotell Norge er et gammelt historisk hotell, og det medfører også ulik  

størrelse på de sjarmerende rommene, så her blir det fordelt etter påmelding. 

 

Gleder meg til å se mange av dere i Lillesand hvor vi skal nyte god mat og 
drikke og ikke mist hyggelig selskap i en vakker Sørlandsby. 

 

Antrekk for helgen er uformell, så kle dere komfortabelt og behagelig. 

Ved ønske om transport til og fra Kjevik, bes det gi beskjed. 

 

Velkommen!!!! 

Hege Marie Holthe 

#61438 Senatets President 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Påmeldingsskjema for Senotium 3-5 september 2021 i Lillesand 
 

Senator nr.___________ Mail _______________________  Tlf __________________ 
 

Navn __________________________________________________________ 

 

Ledsager________________________________________________________ 

 

         Pr Person  Totalt 
 
Fult program Fredag – Søndag i dobbelt rom   Kr 3950,-    Kr _________ 

Fult program Fredag – søndag i enkelt rom    Kr 4350,-     Kr _________ 

Totalt avgift som skal betales               Kr__________ 

 

Innbetales innen 30 juni 2021 og merkes med Navn og Senator nr 
Til orabbers@online.no 

Innbetaling :    

Sparebanken Sør Konto 3023 07 15072 

(Ove Rabbersvik)    

Swift (BIC)  SPSONO22   

IBAN  NO9730230715072   

Sparebanken Sør     

Postboks 200    

4662 Kristiansand   

     

 

Deltakelse ut over dette avtales direkte med Hege Marie Holthe på tlf 96622694 eller mail 
hege.holthe@gmail.com 

 

Anmerkninger – Ønsker ( f.eks. Dele rom med – Mat intoleranse – allergier mm) 

 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 

mailto:orabbers@online.no
mailto:hege.holthe@gmail.com


___________________________________________________________________________ 

 

Om Hotel Norge Lillesand 

Vi ønsker deg velkommen med moderne fasiliteter og komfort. Samtidig vil vi også ta 
deg med tilbake i tid, gjennom interiør og atmosfære. Til den tiden da Knut Hamsun 
bodde på rom 302, eller da den spanske Kong Alfonso ble så begeistret for rommet, 

utsikten og folkelivet at han i 1931 risset ordene Alfonso Rex inn i speilet. 

Hotellet har 25 rom, historiske salonger, et sjarmerende bibliotek, festlokale og en 
egen restaurant. Ideell for en avslappende ferietur, et romantisk bryllup eller en 
kulturell aften. 
Her kan du oppleve konserter i hotellhaven, temakvelder med mat og god drikke, og 
andre kulturbegivenheter gjennom hele året. 

Rett utenfor døra finner du bryggen i Lillesand og en gågate med sjarmerende små 
butikker. Lillesand og områdene rundt har mye å by på. 

Godt å vite 
 

Vi har 40 gode senger, fordelt på 25 helt unike værelser. 

Innsjekk fra kl 15, og utsjekk før kl 12. 

Spisesal med frokostservering. 

Egen bryggerestaurant i tillegg til hotellets kjøkken. 

Alle hotelrom, konferanserom og fellesarealer er utstyrt med kostnadsfritt fiber wi-fi. 

Gratis parkering. 

Lillesand Hotel Norge ligger midt i sentrum av Lillesand, bare fire minutters biltur 
unna E18. Kort vei til Viadukten hvor bussrute 100 går både øst og vest med times 
intervaller. Kun 10 minutter kjøretur til Kristiansand dyrepark, og kun 25 minutter til 
Kjevik Lufthavn. 

 

http://www.hotelnorge.no/selskap

