
Vi har lyst til å ha med liten og stor, ung og gammel, 

skivant og sofaelsker. Ja, til og med Anne Johanne vil 

vi ha med på menighetstur til Gautefall! Her er det rom 

for å hygge seg sammen og hver for seg       

Kjøretid er 2 timer og 20 minutter. Kjør til Åmli, følg veien mot 

Treungen og ta av mot Gautefall. Kjør 3-4 km forbi 

alpinanlegget. Fjelltun ligger da på venstre side. Her vinker 

Anne Johanne dere gledelig inn! 

 

Pris:   Voksen    kr 750/1000 

Barn/Ungdom (13-19) kr 600 

Maks pr. familie    kr 2400/2900 

Avhengig av overnatting på nytt eller gammelt internat. Kort i 

slalåmbakken kommer i tillegg. 

BANKONTO: 3090.12.00552 (betal før turen) 

 

Vi ønsker at dette skal være en tur som alle kan være med på og 

ønsker derfor å bidra økonomisk for dere som ikke har 

anledning til å betale selv. Ta kontakt med André Myhren     417 

64 111 (andre.myhren@frikirken.no), så ordner vi det! 

 

Påmelding til Kaia Fåland Gjertsen 909 75 892 

PÅMELDINGSFRIST: SØNDAG 12. FEBRUAR 2023 

 

 

MENIGHETSTUR 

TIL 

GAUTEFALL 

3-5. MARS 2023 
  

 

 

 

 

  



PROGRAM 

Fredag: 

16:30 →  Ankomst 

19:00   Kveldsmat 

20:30  Fellessamling 

 

Lørdag: 

09:00   Frokost og ord for dagen 

10:00   Vi går ut – Slalåm/ Ski/ Grilling etc. 

17:00   Middag 

18:00   Barnesamling 

19:00   Kveldssamling m/ kos og underholdning 

21:30  Ungdomssamling 

21:30  Voksensamling 

 

Søndag: 

10:00  Frokost 

11:00  Gudstjeneste 

12:00  Vi går ut på tur – grilling  

Avreise når vi er utslitte 

Hva trenger du? 

• Sovepose/dyne 

• Laken 

• Pute 

• Skiutstyr 

• Akebrett 

• Keycard 

• Solkrem/solbriller 

• Turklær 

• Innesko 

• Toalettsaker 

• Håndkle 

• Termos/flaske 

• Førstehjelpsutstyr 

• Sitteunderlag 

• Bibel og notatbok 

• Babycall (de som trenger) 

 

Mat: 

• Mat til 3 brødmåltider (går til fellesen, men ta med det 

dere tror dere spiser) 

• Mat og drikke til tur og grilling 

• Kake/snacks/brus/gele/sjokolade til felles dessert og 

kos 

Vi kjøper inn saft, kaffe, te og middag på lørdag 


