
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilgrimsferd til Moster 24. til 26. mai 2019 
Mama Children Center of Norway (Mamas)og LB Tur 

Telemark har gleden av å invitere sine støttespillere og 

venner til Vestlandstur med masse sang- og musikk i 

mai. Hovedarrangementet blir på Moster lørdag 

ettermiddag, men før den tid gjør vi en festreise over 

fjellet fra Telemark og skal bo to netter på hyggelige 

Almaas hotell på Stord.  Alfhild og Reidar Kolbrek blir 

med på turen. Reidar skal en utstilling i konsertlokalet. 

Alt økonomisk overskuddet av turen går til Mamas og hygge og velsignelse blir hver 

enkelt deltager til del. 

Fredag 24. mai: Vi drar fra Sannidal på morran og tar med oss passasjerer i Grenland og oppover i 

Telemark. Det blir stopp på Heimat i Vinje for varm mat før vi legger i vei over fjellet. Nede ved Åkrafjorden 

stopper vi ved Åkratunet for kaffe og kanskje en liten handel av ymis slag. Vel framme på Almaas hotell 

sjekker vi inn, spiser kveldsmat og hygger oss i ei av stovene om kvelden.  

Lørdag 25. mai Etter frokost skal vi se oss omkring på øya før vi legger turen ned til Moster for informasjon 

om stedet og historia og Heilag Olav og kristninga av Norge. Litt mat, kaffe og kaker blir det også før 

konserten. Velgjerningskonserten begynner kl 1630. Etter tilstellingen i konsertsalen, blir det Vikingesodd 

og brød /flatbrød før vi returnerer tilbake til hotellet.. 

Søndag 26. mai Vi forlater hotellet etter frokost og skal rekke en gudstjeneste eller et møte på 

formiddagen. Vi spiser etter møtet/gudstjenesten og stopper i Røldal for en omvisning i stavkyrkja før vi gir 

oss i kast med fjellet og tunellene. Kaffestopp før heimkomsten. 

   

     

  

 

 

Påmelding til LB Tur innen 30. mars: 

Service – smil – sikkerhet - samhold 

Pris kr. 3250, inkluderer hyggelig 

busstur i velstelt buss med hygenisk 

kjørar. Overnatting i dobbelrom på 

Almaas hotell. Alle måltider etter 

programmet. Konsert på Moster. 

Omvisning i Røldal stavkyrkje.                    

Tillegg enkeltrom kr. 630,- 

 

www.lbtur.no  Tlf. 35 99 65 55     e-post: lbtur@lbtur.no              

   Nesjarveien 1, 3961 Stathelle  

 

http://www.lbtur.no/
mailto:lbtur@lbtur.no

