
Bli med kirken på tur 
til foten av Norefjell! 

 
Sole Gjestegård 20.-22.mars 2020 

 
Tema: «Tillit» 

Dette er en tur for alle aldre og livsfaser; 
familier, par, single, unge, voksne.  

 
Gjest, og bidragsyter med foredrag og 

malekurs: Bjørn Thorbjørnsen, prest og maler. 



 

  Ved foten av Norefjell, langs 
Krøderen, ligger Sole Gjestegård. 
Det drives som kurs- og leirsted og 
er et flott sted for en felles tur. Her 
er det fantastiske forhold for 
langrenn og alpint på Norefjell, og 
stedet har svømmebasseng og gode 
muligheter for rusletur i nærmiljøet 
for dem som heller vil det.  

 
Mål for turen: 
På denne turen rekker vi å bli litt 
mer kjent, og både ha det morsomt, 
bli inspirert og lære noe.  

 
Program 

Som tema er valgt «Tillit».  
-Å leve i tillit  

-Hvorfor har vi/har vi ikke tillit til hverandre?  
-Hva betyr tillit for storsamfunnet vårt? 

 
Fredag: fra 18: Middag, Bli kjent-kveld, sang og musikk 
 
Lørdag:  
09.30: Kort morgensamling for alle. 
10:00: Bjørn Thorbjørnsen innleder til samtale om «Tillit».  
Eget opplegg for barn/ungdom: «Å stole på…» 
Fra 11: Mange muligheter: Langrenn/Alpint, tur på bena, 
cafè-tur, basseng. 
13.00: Lunsj på stedet for de som ikke er på ski.(Pristillegg) 



14-16: Malekurs m/Bjørn Thorbjørnsen. Ingen forkunnskaper 
nødvendig. 300 kr i utgifter til materiell. 

 
 
 
16.30-18: Om tillit som faktor i storsamfunn/befolkning. 
Innledning v/Atle Fretheim 
18.00: Middag 
Lørdag kveld: Underholdning, «Beat for Beat» og quiz 
 
Søndag: Frokost, gudstjeneste v/Dag-Kjetil og deltakere, 
kirkekaffe. Avsluttes ca 13.  
 

 
Her kan vi bli kjent med nye, styrke gamle vennskapsbånd, og 

oppleve et fint fellesskap på tvers av generasjoner.   
 



 

 

Priser:  
Alle priser er pr.pers. og inkluderer overnatting, frokost, 
matpakkelunsj og middag i to døgn. (Lunsjbuffet på stedet 
kan bestilles i tillegg) 

Enkeltrom: 1850 kr 
Dobbeltrom: 1600 kr 
Flersengsrom for familier:  Voksne og barn o/ 12 år: 1450 kr 
      Barn 4-12 år: 725 kr  
      Barn 0-3: Gratis 

Heiskort og transport står den enkelte for. 

 

Påmelding: 
 

Oppgi følgende ved påmelding: Navn, alder på barn, ønske 
om romtype og kontaktinfo.  

Siden vi har booket et begrenset antall rom er det lurt å være 
rask med påmeldingen!  

Sendes til kirkekontoret@frogn.kirken.no 

Spørsmål?  
Ta kontakt med kirkekontoret 64906170/Dag-Kjetil 91104341  

Ledelse: Prest Dag-Kjetil 
Hartberg er hovedleder, og 
har med en komite med 
Aleksander Øiestad, Siri 
Magnusen og Terje og Linda 
Hagen. Svanhild Moen 
Refvik bidrar musikalsk 
sammen med flere.  
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