
 

 

 

 

 Program: 

Kr. Himmelf.dag 21. mai 

Avreise fra Grenland. Lunsj i Åmot. Middag og 

overnatting på Hotell Sandven i Nordheimsund. 

Fredag 22. mai  

Etter frokost setter vi oss i bussen med kurs for Bergen. Vel 

framme i Veslandshovedstaden, får vi en by guide om bord i 

bussen og kjører en runde, både høyt og lavt som vi avslutter på 

Føyen. Lunsj og en runde på byen på egenhånd før vi drar ut på 

Sotra. Middag og innkvartering på Fjell-ly. Samling på kvelden. 

Lørdag 23. mai 

Etter frokost gjør vi oss kjent på Sotra sammen med lokale krefter. Vi kommer tilbake til Fjell-ly for lunsj og tannpuss 

før avreise til Landro kyrkje og Velgjerningskonserten. Middag og sosial samling/bowling på leirstedet om kvelden. 

Søndag 24. mai 

Vi pakker oss inn i bussen etter frokost og begir oss på kirkevei. Etter 

gudstjeneste er det på tide å dra fra øya. Vi stopper for middag på 

Olaløo på Mauranger før vi gir oss fjellheimen i vold. Sent hjemme i 

egen seng. 

 

Påmelding til LB Tur innen 30. mars: 

 

Service – smil – sikkerhet - samhold 

Da ønsker vi i Mamas og LB Tur Telemark igjen 

velkommen til tur i Vesterled. I år blir turen en dag 

lengre og vi skal blant annet besøke Bergen. Første 

overnatting blir på ærverdige Sandven hotell i 

Nordheimsund. Hovedarrangementet blir 

«Velgjerningskonserten» lørdag ettermiddag i Landro 

kyrkje, med sang- og musikk krefter både lokalt og 

fraktet over fjellet. På Sotra skal vi bo på Fjell-ly, i 

naturskjønne omgivelser. Leirstedet har god standard, 

og alle rommene har eget bad. Alt økonomisk 

overskuddet av turen går til Mamas og mye hygge og 

velsignelse blir hver enkelt deltager til del. 

Bergen/Sotra 21.-24. mai 

Pris kr. 4550, inkluderer hyggelig 

busstur i moderne buss med moderne 

sjåfør Overnatting i dobbelrom på 

Sandven hotell og Fjell-ly. Alle måltider 

etter programmet. Rundtur i Bergen og tur 

til Fløyen. Konsert i Landro krk.. 

Tillegg enkeltrom kr. 1000,- 
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