
IMI Stølen 
 

Kan tilby overnatting i flotte leiligheter, i enklere rom, på campingplass, i 

mindre campinghytter eller som selvhushold i større hytter. 
 

Priser 
 

Alder Hel weekend 

0 år Gratis 

1 - 5 år 380,- 

6 - 11 år 650,- 

12 - 17 år 800,- 

Student 800,- 

Voksen, over 18 år 1 330,- 
 

Prisen inkluderer full pensjon og betinger at du tar med sengetøy/sovepose 

selv. Makspris pr. familie for weekenden kr. 4 300,- Hund er tillatt i 

leilighet 204 og småhytter 2 og 3 (tillegg for vask kr. 250.-). Oppgjør skjer 

til komiteen ved ankomst. 

 

Tillegg for rom med bad (vestfløya og rom 11) pr rom pr. natt 250,- 

Tillegg for enerom pr. natt 150,- 

Tillegg leie sengetøy inkl. håndklær pr. pers (bestilles på forhånd) 100,- 

Ferdig oppredd seng 160,- 

Leie av liten hytte pr døgn (uten måltider) 495,- 

Leie av storhytte pr. rom pr døgn (uten måltider) 520,- 

      Kjøp av enkeltmåltider:  

- Frokost eller kveldsmat (barn 4–12 år kr. 43.-) 85,- 

- Middag (1/2 pris for barn 4–12 år) 130,- 

- Kaffe (1/2 pris for barn 4–12 år) 30,- 
 

       Spørsmål kan rettes til pastor Tarjei Cyvin eller Øyvind Gundersen 

       pastor@trondheim-misjonsmenighet.no – tlf. 9063 7708. 
 

Påmeldingsfrist  torsdag 30. august 
 

        Påmelding skjer på e-post eller SMS til Øyvind Gundersen 

        oeyvgund@online.no  – tlf. 9265 8180.  

        Oppgi navn og alder på barn og ungdom og evt. behov ifm. allergi. 

 

     Inspirasjonshelg 
 

         for Kristiansund, Trondheim og Heimdal 
misjonskirker 

 

    7. september – 9. september 2018 

 

Pris Herren for Han er god 
 

Arvid Pettersen med team 

                   

 

Velkommen til 
 IMI Stølen på Oppdal 

 

http://www.imi-stolen.no/leiligheter1.aspx
http://www.imi-stolen.no/campingplass.aspx
http://www.imi-stolen.no/Campinghytter.aspx
http://www.imi-stolen.no/selvhushold1.aspx
mailto:omhaugbro@gmail.com


Tema for inspirasjonshelga: 
 

Tjenester og gaver i menigheten 
 

Gjestetaler:  Arvid Pettersen 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Eget opplegg for barn og ungdom 
 

 

Lovsangsteam og sangere fra menighetene deltar.  
 

 

Aktiviteter 
   

Det er flott terreng ved IMI Stølen for å gå kortere eller lengre turer. Ute 

kan vi spille fotball eller finne på andre aktiviteter. 
 
 

Program 
 

 Fredag 

Registrering - innkvartering  kl. 18.00 

Kveldsmat     kl. 19.00 
* Avsluttes innen kl. 1945 

 Samling     kl. 20.00 

 Kaffeslabberas etter samlinga 

 Ungdomssamling    kl. 22.00 
 * Avsluttes innen kl. 2400 
 

 Lørdag 

Lovsang     kl. 08.00 

Morgenbønn     kl. 08.30 

Frokost     kl. 09.00 

 Seminar     kl. 10.15 
* Avsluttes kl. 1145. Eget opplegg for barna til kl. 1145 

Kaffe, frukt og matpakke   kl. 12.00 

 Tur i nærområdet - uteaktiviteter  kl. 12.30 

  

Middag     kl. 16.45 
* Kaffeautomat ved middagsbuffet 

 Fellesskapssamling    kl. 19.00 
*Avsluttes kl. 2130. Eget opplegg for barna til kl. 2130 

 Kaffe / mat i peisestua etter samlinga kl. 2130 
 *Kaffe, horn og saltsnacks 

 Bowling eller samling med Mia  kl. 21.30 
 *For ungdommene. Påmelding for bowling 

  

Søndag 

Lovsang     kl. 08.00 

Morgenbønn     kl. 08.30 

Frokost     kl. 09.00 

Gudstjeneste med nattverd   kl. 10.30 

* Eget opplegg for barna  
  

Rydding og pakking 

 Middag med dessert    kl. 13.00 

   

Det kan bli mindre endringer i programmet. 

Arvid Pettersen er en 

internasjonalt kjent sanger og 

musiker. Han har skrevet mer enn 

250 sanger, utgitt 10 solo -album 

og holdt konserter og 

lovsangsgudstjenester i en rekke 

land. Hans musikk er aller mest 

rettet mot mennesker som 

trenger oppmuntring og trøst. 

Som lovsangsleder er Arvid kjent 

for sitt fokus på personen Jesus, 

og for bredde og mangfold i det 

musikalske uttrykket. Ragnhild 

Miriam Pettersen synger og spiller 

både mandolin og zither. Hun er 

kjent for sin sterke tilstedeværelse 

og myke musikalske fremføring. 

Musikken deres er akustisk preget 

og kjent for inderlighet i både 

tekster og musikalsk uttrykk. 


