Pris
Kr 1030,- for hele oppholdet
Tillegg for oppredd seng
kr 160,- Gi beskjed ved påmelding om
du vil ha oppredd seng. Alle skal nå få
rom på den nyrenoverte soveromsfløya.
Enerom kr 150,- i tillegg.
Kontant betaling. Vi har bank-terminal
Ev. faktura, kr 50,- i fakturagebyr

Solhøgda
Leirsted

”60 PLUSS”
9.-11. oktober 2020

http://www.nlm.no/nordvest
Solhøgda Leirsted
6622 Ålvundfjord
Telefon: 71 69 81 13
Mobil: 90 94 20 08
E-post:
solhogda@leirsted.no
nettside: leirsted.no

«Så er det da ingen
fordømmelse for dem som er i
Kristus Jesus.»

Rom 8,1.

Det er med glede og forventning at vi
inviterer til 60+ på Solhøgda Ei samling
for godt voksne, men samlingene er og
åpne for alle.
Denne gangen får vi besøk av Ola
Tulluan. Ola bor nå i Ytre Enebakk, men
er opprinnelig fra Orkdal. Sammen med
sin kone, Guri, har han tjent som misjonær i Indonesia, Singapore og Peru i over
20 år. Ola har også vært rektor på Fjellhaug Internasjonale Høyskole og han har
også vært generalsekretær i NLM.

PROGRAM
Fredag
Kl 19.00 Kveldsmat
Kl 20.00 Åpningsmøte v/Ola
Emne: «For meg er det å leve
Kristus!» Fil. 1,21

Lørdag

Vi samles om Bibelen, Guds ord og
misjonen. Om du ikke har anledning til å
være med hele helga, er du hjertelig
velkommen på enkeltsamlinger.
Husk påmelding!

Kl 08.30 Frokost
Kl 10.30 Bibelsamling v/Ola
Emne: «Ja jeg kommer snart!»
Åp. 22,20
Kl 11.45 Uteaktivitet
Kl 12.30 Middag
Kl 13.30 Busstur
Kl 15.15 Kaffe i peisestua
og vi har det kjekt i lag
Kl 17.00 Nattverdmøte
Kl 18.30 Kveldsmat
Kl 20.00 Misjonskveld v/Ola
Emne: «Vår takk for
tjenesten!»

Vi håper at du kommer!

Søndag

Talere/ledere:
Ola Tulluan, Ruth og Einar Staurseth, Kari
og Arne-Johan Gagnat m. fl.

HJERTELIG
VELKOMMEN!

Vi håper at mange vil komme denne
helga, og vi vil prøve å gjøre det vi kan for
at flest mulig kan bli med. Vi vil så gjerne
at du skal få oppleve hvor fint det er å
være med ei slik helg.
Fram sine busser kjører forbi her, og det
er gode forbindelser fra Ålesund, Molde,
Kristiansund, Sunndalsøra, Surnadal og
Trondheim. Vi vil møte deg på bussen.

Kl 09.00 Frokost
Kl 11.00 «God Søndag»
v/Ola. Dagens tekst. Matt
5,20-26. «Livet i Ånden.»
Kl 13.00 Middag m/kaffe og
avslutning

Smittevern. Vi følger smittevernreglene, så
det skal være trygt å komme og bli med. 1
meters-regel er viktig. Legger til rette for
vask og håndsprit. Er du sjuk/har symptomer må du være hjemme. NB! Viktig med
påmelding også for dagsbesøk.

