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 13-15 September 2019 

Forsamlingstur 

Bli med! 



Program 
 
Fredag: 
Kl. 17.30: Innkvartering 
Kl. 18.00: Lapskaus 
Kl. 19.00: Samling for store og små med Sonja 
 Kake og kaffe 
Kl. 21.00: Lovsangskveld 
 
Lørdag: 
Kl. 08.30-09.30: Fleksifrokost 
Kl. 10.00: Bibeltime: Frank 
Kl. 10.00: Barnemøte: Sonja 
Kl. 12.00: Lunsj 
Kl. 13.00: Seminar om Misjon: Siv og Frank 
Kl. 13.00: Gøy for barna (og andre som vil med) 
Kl. 14.15: Forfriskninger  
 Kiosk (Når barna er tilbake) 
Kl. 16.00: Fellesaktivitet for store og små 
Kl. 17.30: Middag og SNOP til dessert 
Kl. 18.30: Underholdningskveld 
Kl. 21.00: Kveldsmøte med MUF og Frank 
 Kake og kaffe 

I år som i fjor går turen til vakre Evjetun, en times kjøring nord for 

Kristiansand. Vi gleder oss til å være sammen en hel helg. Barne- og 

familiearbeider Sonja Leirvik og vår egen pastor Frank Vorhaug blir 

med oss hele helga. Venner, kano, vannsklie, misjon, nye venner, 

nugatti på skiva, Jesus, fotball, kaffe, kiosk, strikketøy, fuglesang, 

drøs, lovsang og kake er noen stikkord. Vi håper å se akkurat deg.  

Velkommen til årets forsamlingstur!  

Påmelding innen  
1.september 2019 

Søndag: 
Kl. 08.30-10.00: Fleksifrokost 
Kl. 11.00: Søndagsmøte for 
 store og små med Sonja 
Kl. 12.30: Søndagsmiddag og 
 dessert 

Rom og 

hytter skal 

være klare 

for utvask 

senest 

klokken 

13.00 på 

søndagen 

Priser 
 

Hele helgen: 
Voksen:   kr 1.300 
Barn 3-12 år:   kr    600 
Ungdom 13-17 år:  kr    800 
Maks. pris for familie:  kr 3.500 
Studenter/Ung-medl.: kr    650 
 
Bare lørdag (alle måltider u/frokost): 
Voksen:   kr 500 
Barn 3-12 år:  kr 200 
Ungdom 13-17 år:  kr 300 
Studenter/Ung-medl.: kr 250 

 
 
Bare middag søndag: 
Voksen:   kr 200 
Barn 3-12 år:  kr 100 
Ungdom 13-17 år:  kr 150 
Studenter/Ung-medl.: kr 100 
 
 
 

Betaling 

Kort/kontant ved ankomst på 

Evjetun. Evt. giro i etterkant. 

Påmelding 

Enten kan du skrive deg opp 
på plakaten i Misjonshuset eller 
du kan sende mail til:  
forsamlingstur@gmail.com 
Du skal da få tilbakemelding 
om at du er påmeldt. 
 

Husk å melde fra om matallergi 

Sengene på Evjetun har puter. Ta 

med laken, trekk og sovepose. Vil du 

gjerne slippe sovepose, så er dyner 

og puter tilgjengelig på Evjetun, men 

du må fortsatt huske laken og trekk. 

 

Har du barn som har lyst å prøve 

kano og trenger vest < 30kg, kan det 

være lurt å ta det med. 

Felles snopebord lørdag kveld 
Ta med et bidrag! 

Ønsker du telt/camping? 
- Ta kontakt! 


