
DEN NORSKE KIRKE
  Vår Frelsers menighet

ARRANGØR: Vår Frelsers menighet i samarbeid med Hermon reiser

PRIS FOR TUREN:
Kr. 4 500,- pr deltaker i dobbeltrom.
Kr. 300,- tillegg dersom du ønsker enkeltrom.

Prisen er basert på full buss, dvs 50 deltakere.
Turprisen inkluderer bussreise, utflukter, overnatting og alle måltider. 

REISEFORSIKRING/AVBESTILLINGSBESKYTTELSE: 
Vi anbefaler at du tar kontakt med ditt forsikringsselskap.

PÅMELDING:
Bindende påmelding innen mandag 16. juni til Vår frelsers menighet, 
Tlf.: 52 80 95 00 eller på 
www.kirken.no/varfrelsers under linken PÅMELDINGER.
NB! Oppgi navn og telefon til pårørende ved påmelding. 

Ved avbestilling etter 1. august må det påregnes 50 % betaling. 
Ved avbestilling senere en to dager før avreise, betales full pris.

DERSOM DU IKKE BOR I HAUGESUND står du på venteliste – 
og etter 1. juni får du plass dersom det er ledig.

VI SKAL
OGSÅ INNOM

SAMNANGER OG
BEKKJARVIK

HØSTTUR 2017

REISELEDERE: 
Arve Dalby og Norodd Stavenjord

VI REISER TIL 
BERGEN, 
FEDJE OG

FREKHAUG

Mandag 21. - torsdag 24. august
TUREN ER FELLES 

FOR VÅR FRELSERS, 
ROSSABØ OG 

SKÅRE 
MENIGHETER



MANDAG 21. AUGUST 
08.15: Avreise fra Vår Frelsers 
menighetshus. 
 
Første dag reiser vi om SAMNANGER og stopper på SÆTERVIKA 
UNGDOMSSENTER I TYSSE for lunsj og litt program. Vi reiser videre 
til FREKHAUG, nord for Bergen, hvor vi skal bo på Nordhordland 
Folkehøgskole. Morgensamlinger og hyggekvelder.

TORSDAG 24. AUGUST
Siste dagen skal vi kjøre hjem til Haugesund, og 
vi tar veien om AUSTEVOLL, her skal vi spise på 
det tradisjonsrike gjestgiveriet BEKKJARVIK.

TURPROGRAM:

ONSDAG 23. AUGUST  
Tredje dag skal vi til den vakre øyen FEDJE ute i havgapet. 
Her vil vi bli tatt mot av lokale kjentmenn, og vi skal spise 
lunsj på bedehuset.

TIRSDAG 22. AUGUST 
Andre dag reiser vi til BERGEN SENTRUM, her skal vi få omvisning 
ved å kjøre rundt i bussen for å se og blir guidet av kjentmann. 
Det blir anledning til å å rusle litt på egenhånd og se på severdig-
heter i sentrum. Lunsj spiser vi på FLØIEN FOLKERESTAURANT.


