
VELKOMMEN TIL 
 

 FJELL-LEIR 
 

 TROLLHEIMEN /
SUNNDALSFJELLA 

Solhøgda  
Leirsted 

29. JULI– 1. AUGUST 
 2021 

PRIS 
Kr 1690,- pr person m/medbrakt 
sengeutsyr.   
Oppredd seng kr 150,- 
  
Kontant betaling, eller med kort. 
Ev faktura kr 50,- i gebyr. 

UTSTYR TIL TURENE 
Matboks, termos, godt fottøy 
egnet for fjellet, klær for  
skiftende vær, godt humør og 
det du ønsker å ha med på fjell-
tur. Smågodt får du kjøpe i  
kiosken på Solhøgda.  

Påmelding helst innen 24.7 til 
http://www.nlm.no/nordvest  
Solhøgda Leirsted,  
6622 Ålvundfjord 
Tlf.: 71 69 81 13 / 90 94 20 08 
E-post: solhogda@leirsted.no 
www.leirsted.no 

Påmelding og informasjon: 

 

REISE 
Er du i tvil om hvordan du skal  
reise hit, så ta kontakt.  
Fram Ekspress sine busser  
kjører forbi her. 

Norsk Luthersk Misjonssamband 
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m

et tilsendt,  
ber vi om

 at du gir oss beskjed. 



 

PROGRAM 
 
 

TORSDAG 29.7 
Kl. 18.00 Innkvartering 
Kl. 19.00 Samling ved kveldsbordet 
Kl. 20.00 Kveldssamling 
     «Glimt fra misjonærliv i Etiopia»
     Kveldskaffe 
  
 
FREDAG 30.7 
Kl. 07.45 Frokost 
Kl. 08.30 Bibeltime  
     "Tilgivelsens rike I" 
Kl. 09.30 Avgang tur til Innerdalen 
Kl. 18.00 Middag 
Kl. 20.00 Kveldssamling. «De unådde- 
     hvem var og er de?» 
     Kveldskaffe 
 
 
LØRDAG 31.7 
Kl. 07.45 Frokost 
Kl. 08.30 Bibeltime  
     "Tilgivelsens rike II" 
Kl. 09.30 Avgang tur til Åmotan 
Kl. 18.00 Middag 
Kl. 20.00 Kveldssamling 
               «Frukter av arbeidet.»  
  Delekveld i gamma.  
                Kveldskaffe. 
 
 
SØNDAG 1.8 
Kl. 09.00 Frokost 
Kl. 09.45 Bibeltime  
     "Tilgivelsens rike III" 
Kl. 10.45 Tur til Halskammen 
Kl. 14.00 Middag og avslutning 
 
    Vi følger smittevernforskriftene 

 
 
 

Fredag - Tur til Innerdalen 
Vi kjører til Ålvundeid og opp til Nerdal hvor vi 
parkerer. Derfra går vi på grusveg opp til In-
nerdalen. Videre kan alle som vil være med 
videre opp til Giklingdalen og Storvatnet. 
Mange fine delmål på turen.  
 

Lørdag - Tur til Åmotan og Lundlia 
Vi kjører til Gjøra og videre opp til Jenstad 
hvor vi parkerer. Derfra går vi ned til Åmotan 
hvor det er et fantastisk skue med 5 elver 
som møtes. Derfra går vi opp til Lundlia som 
og er bebodd. Videre går vi veien ned igjen til 
Jenstad. Effektiv gåing er ca 3 timer for den-
ne rundturen. 
 

Søndag - Tur til Halskammen 
Vi går fra Solhøgda. Turen går delvis etter 
skogsvei, og delvis sti. Ca 1 time rolig gange 
til toppen. Fantastisk flott utsikt fra Kammen.  

Her er alle velkommen,  
hele storfamilien,  

unge og eldre. 

Talere og ledere: 
Solveig og Peter Klungsøyr,  
Johannes Skjerdal, Arne-Johan 
Gagnat m.fl. 

VELKOMMEN PÅ 
FJELL-LEIR 

 
 

Igjen inviterer vi til Fjell-leir på  
Solhøgda Leirsted i Ålvundfjord, på 
Nordmøre. Leirstedet ligger ved  
inngangen til den fantastiske  
Trollheimen i Sunndal Kommune. Vi 
håper at du har lyst til å være med på 
Fjell-leiren vår.    
I år er vi glade for at vi får besøk av 
Solveig og Peter Klungsøyr. Peter 
har hatt sykehuset og Solveig har 
hatt videregående skole som arbeids-
plass. De har vært mange perioder i 
Etiopia i misjonens tjeneste, som  
lege og lærer. De vil dele på timene. 


