
ARRANGØR: Vår Frelsers menighet i samarbeid med Hermon reiser

PRIS FOR TUREN:
Kr. 5 500,- pr deltaker. 
Vennligst oppgi om du ønsker enerom.
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 15. 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 enn to dager før avreise, betales full pris.

INFO:
For mer info, ta kontakt med diakon Arve Dalby, tlf. 52 80 95 00

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

REISELEDERE: Gunnar Salomonsen m.fl.

TUREN ER FELLES 
FOR VÅR FRELSERS, 

ROSSABØ OG 
SKÅRE 

MENIGHETER

Mandag 20. - fredag 24. august

ASTRUPTUNET 
I JØLSTER

VI SKAL TIL
BREMUSEET 
I FJÆRLAND 
OG FLORØ

HØSTTUR  2018
VI REISER TIL 
SUNNFJORD



TURPROGRAM:

Det blir utflukter til bl.a Florø og Fjærland. 
Astruptunet og Julehuset i Skei vil vi også sannsynligvis besøke.

Mandag 20 august  kl. 09.00: 
Avreise fra Vår Frelsers menighetshus.
Lunsj underveis.
 
Vi ankommer Førde i Sunnfjord 
i god tid før middag. 
Her skal vi bo på Sunnfjord 
Folkehøgskole i fire netter.

Hver dag har vi morgensamling/andakt 
etter frokost eller i bussen og vi har 
samling om kveldene etter middag.

FLORØ 
Over 12.000 innbyggere bor i Norges 
vestligste bykommune, Flora. Med 
bysenteret Florø har vi bokstavlig talt 
mye å by på. Vi bor fra kyst til bre, fra 
øyer til fjelltoppar og mellom strand, 
gater og åser – i en spektakulær 
natur og et ressursrikt område som 
gir grobunn til et rikt fritidsliv og et 
viktig og verdiskapende næringsliv 
for landet. Florø er også inngangspor-
talen til fjord-regionen som National 
Geographic har kåret til verdens mest 
ettertraktede reisemål. 
(Fra nettsiden til Byen vår Florø)

Vi bor på Sunnfjord Folkehøgskole i fire 
netter. Skolen eies av Normisjon.


