Bilde fra
klatreveggen på
låven

Se flere bilder
på
www.kntur.no

Aktiviteter

Utstyr som lerret, overhead, flipover etc. er tilgjengelig.
Undervisning/instruksjon kan også gjennomføres i
eldhuset eller på låven.

Nersetra

Ved siden av snekkerloftet er det eget rom med
utstyrskasser til aktiviteter. Det er lagt til rette for
følgende aktiviteter på Nersetra:

- et selvbetjent aktivitetstilbud for
skoler, lag, organisasjoner og firma

Anlegget egner seg ypperlig for skoleklasser som
selvbetjent leirskole eller for lag, organisasjoner eller
firma som vil leie Nersetra som sosial møteplass til
arrangement, aktiviteter og turer i nærområdet.
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For avtale om
leie/utlevering
av nøkler,
kontakt KNTkontoret:

Sette opp og bo i telt og lavvo på leirplassen
Opplæring i bruk av kart og kompass
Natursti med løype som er T-merket
Turer i terrenget, bl.a. til flyvraket oppi lia
Renne på ski i flotte bakker
Heise/fire flagg og lære flaggreglene
Kaste med livline
Felle forhåndsmerkede trær og kviste til stranger
Kappe og klyve ved
Bade i fossen/kulpen ved leirplassen
Slå med ljå
Snekre på snekkerloftet
Klatrevegg på låven
Diverse inneleker på låven
Låvedans
Fyre opp i peis og i ovner
Lage mat til klassen
Kort, spill og tegnesaker er tilgjengelig i
hovedbygningen
Lære å bo på selvbetjent kvarter (stabburet),
ordne oppgjør for matuttak osv.

Beliggenhet

Nersetra i Aure kommune ligger idyllisk og åpent til
oppe i lia mellom Foldfjorden og Arasvika ca 180
m.o.h.
Ankomst fra Kristiansund: Ferje fra Seivika
Tømmervåg, kjør over Tustna til Ertvågøya
Foldfjorden, deretter ca 9 km mot Arasvika, en tur
ca. 50 minutter. Fra Halsa: Ferje fra Hendset
Arasvika, kjør deretter ca. 4 km mot Foldfjorden.
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Gardsvegen opp fra riksvegen er stengt med bom,
men grupper som leier Nersetra får låne nøkkel til
bommen. Parkering nedenfor låven.

Et selvbetjent
aktivitetstilbud

Nersetra er et selvbetjent aktivitetstilbud tuftet på KNT
sin selvbetjeningsfilosofi: Naturen, aktivitetene og
mulighetene ligger der, anlegget kan tas i bruk – hele
året!
Det er også lagt til rette for overnatting i telt eller lavvo
på leirplassen, øvelse i bruk av kart og kompass,
kapping og klyving av ved, prøving av klatreferdigheter
i klatreveggen på låven, snekring av fuglebur på
snekkerloftet osv. Eller kanskje det frister mer med en
dukkert i fossen ved leirplassen?
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Fjordruta

Leirskole /
sosial
møteplass

Om garden

Nersetra er et eldre gardsanlegg som ble overtatt av
turistforeningen i 2001, og som etter dette har fått en
omfattende restaurering der 8 bygninger er ferdig
restaurert; hovedbygning, stabbur, låve, eldhus, smie,
vedskjul, utedo og sommerfjøs.
Bakgrunnen for overtakelsen var ønsket om en base
for Barnas Turlag i kombinasjon med å etablere et
selvbetjent kvarter på Fjordruta på samme sted.

Hovedbygningen

Hovedbygningen har 2 trivelige stuer (stue/kårstue),
romslig kjøkken, vaske-/tørkerom og 4 romslige
soverom med 31 sengeplasser. Hovedbygningen er
godt utstyrt, med varmt og kaldt vann, 2 komfyrer,
oppvaskmaskin, kjøleskap, eget kjølerom m.v.
Huset varmes opp med 4 vedovner i tillegg til strøm.
I kjelleren er det dusj og vaskemaskin.

Fotomotivene på
Nersetra er mange
– til høyre utsikt
vestover fra
Nersetra mot
Stabblandet på
Tustna

Eldhuset er
bygd opp på nytt
rundt den gamle
grua. Her kan det
være
undervisning,
også med AVutstyr

Låven egner seg
for lek, underholdning m.v.

Over: Fra hovedbygningen

Låven har også en
klatrevegg samt
eget musikkanlegg

Stabburet på Nersetra er et selvbetjent kvarter til turister som går Fjordruta
(åpnes med standard DNT-nøkkel): Oppholdsrom i 1. etg. + 8 senger i 2. etg.

Stabburet

Kanskje møter dere Ole Andersen med trekkspill - -

Hester har også
vært med,
sammen med ei
gruppe som leide
Nersetra ei helg

