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Du er hjertelig velkommen til 
påskemøter på Solgry!  

2023 



Påskemøtene er for deg som ønsker å høre mer 
om det Jesus gjorde for oss i påsken!  

Under påskemøtene blir det også god tid til det 
sosiale og Solgry disker som vanlig opp med mye 
god mat.  

Hjertelig velkommen til samling om påskens 
budskap! 

  

«Påskemorgen  
slukker sorgen,  
slukker sorgen  
til evig tid.»  
 

Ledere: 

Gunnfrid og Egil Svela (911 54 416)  
Terje Eng (997 33 806) 

Sang av Nårdin og Torvald Kjetilstad, JRS Trio, Karl 
Einar Tvedt. 

Talere:  

Jakob Middelthon 
Øivind Solheim 

     

 
 

 

 



 

Program 
 

Skjærtorsdag 
Kl.18.30 Samling ved kveldsbordet 
Kl.19.30 Møte Øivind Solheim 
 
Langfredag 
Kl.11.00  Bibeltime Jakob Middelthon 
Kl.16.30 Nattverdmøte 

Frie vitnesbyrd 
Kl.19.30 Møte Øivind Solheim 
 
Påskeaften 
Kl.11.00  Bibeltime Jakob Middelthon 
Kl.16.30 Møte. Jakob Middelthon 
Kl.19.30 Møte Øivind Solheim 
 
1. Påskedag 
Kl.11.00  Høytidsmøte Jakob Middelthon 
Kl.16.30  Misjonsmøte. Øivind Solheim 
Kl.19.30  Møte Øivind Solheim 
 
2. Påskedag 
Kl.11.00  Bibeltime Jakob Middelthon 
Kl.12.30  Middag – avslutning 
 

 
 
 
 



Praktisk informasjon: 
Måltider:  
Frokost  kl. 08.30 
Middag  kl. 13.00 
Kaffe  kl. 15.30 
Kveldsmat  kl. 18.30 

Priser:  
Hele oppholdet  kr. 3140,- (tillegg for enkeltrom kr. 900,-) 
3 døgn kr. 2355,- (tillegg for enkeltrom kr. 675,-) 
2 døgn kr. 1745,- (tillegg for enkeltrom kr. 500,-) 
Tillegg for oppredd seng kr. 200,-  
Tillegg for leie av sengetøy kr. 100,- 

Gi beskjed ved påmelding om du ønsker enerom og/eller oppredd 
seng.  
Vi oppfordrer deg til å finne noen å dele rom med, slik at flest 
mulig kan få anledning til å delta. 

Det sendes faktura for opphold i etterkant av arrangementet. 
Leie av sengetøy betales direkte til Solgry. 

Det vil bli gitt anledning til å gi en gave til misjonen.  

Dagsbesøk: 
Møtene er åpne for alle. 
Måltider må bestilles senest dagen før direkte til Solgry,  
tlf. 53 74 33 18. 
Priser på enkeltmåltid: Frokost kr. 150,-, middag med dessert  
kr. 270,-, kaffe kr. 80,- og kveldsmat kr. 150,-. 
 

Påmelding: 
Påmelding skjer på NLM sin nettside: www.nlm.no/sorvest 
Velg «leir» og finn arrangementet. De som ikke har mulighet for å 
melde seg på via internett, kan ringe regionkontoret                 
tlf.: 51 82 31 00 (mandag-fredag kl. 09.00-14.00). 

Avmeldingsgebyr: 
Gebyr ved avmelding senere enn to uker før leiren starter er kr. 
250,-. Blir det ikke gitt beskjed om at deltaker ikke kommer på 
leir, belastes full pris. Avmelding må skje via telefon til 
regionkontoret 51 82 31 00 (09.00-14.00). 

http://www.nlm.no/sorvest

