Holmen kirke inviterer deg med på seniortur til
Prøysenhuset i Ringsaker kommune,
med kirkebesøk og liturgisk samling
Tirsdag 30 august kl. 08.45 – 18.00

Hilsen diakoniutvalget og arrangementskomiteen
Bente, Lise-Lill, Hilde, Heidi

Vi har gleden av å invitere deg med på en hyggelig tur til Prøysenhuset, samt et kirkebesøk
med liturgisk samling etterpå
Litt informasjon om Prøysenhuset:
Prøysenhuset er et kulturhus til ære for forfatteren Alf Prøysen. Huset ligger på Rudshøgda
i Ringsaker, i skogen rett på oversiden av husmannsplassen Prøysen og Præstvegen, hvor
dikteren vokste opp.
Vi vil få omvisning med guide på stedet.
Underveis i bussen vil Lise Lill Helgestad komme med facts om Prøysen og kanskje vi får en
liten historie med på kjøpet 😊 Ta med drikkeflaske til bussturen
Program for turen:
Kl. 08.45 Registrering
Kl. 09.15 Avreise fra Holmen kirke
Kl. 11.15 Ankomst Prøysenhuset
Kl. 11.30 Omvisning med guide i Prøysenstua
Kl.13.00 Middag m. dessert og kaffe
Kl. 14.15 Avreise fra Prøysenstua
Kl.14.45 Ankomst kirke med Liturgisk samling ved Gunstein Vetrhus
Kl.15.15 Kaffe med noe attåt
Ki.15.45 Avreise med snuta hjemover
Kl. 18.00 Holmen kirke
NB! Det tas forbehold om små endringer på tid
Meny med 2 valg hovedrett:
Alternativ 1.Kremet Viltgryte, potetmos, grønnsaker og rørte tyttebær
Alternativ 2.Ørretsommerfugl, potet, salat av agurk, sitron, spirer, og urtesaus.
Dessert – Karamellpudding eller alternativ dessert ved allergi, sukkersyke e.l.
Oppgi i påmeldingen hva du ønsker p.g.a. forhåndsbestilling
Heldagstur med bindende påmelding starter 1. juni og organiseres etter første mann til
mølla prinsippet. Påmelding til: Heidi Milde mobil 99351631 eller mail: hm244@kirken.no
Betaling MÅ gjøres innen 12 august til bankkonto: 1644 19 65463
Pris kr.650,- per person som inkluderer reise, inngangsbillett med omvisning, middag,
dessert med kaffe (Mineralvann e.l. må kjøpes i tillegg). Det blir servert kaffe med noe attåt i
kirken.
Bussen har plass til rullator.
Dette blir en flott opplevelse!

