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Mange mennesker lever i undertrykkelse 
og frykt på grunn av kulturelle og religiøse 
tradisjoner.

Mange mennesker vet ikke hvem 
Jesus er.

Mange mennesker har ikke det de 
trenger av mat og medisiner.

Sammen vil vi jobbe for at den enkel-
te skal kunne ta i bruk egne ressurser og 
skape et verdig liv for seg og sine.

HVORFOR VI 
ER TIL

Hva vi gjør

BEKJEMPER 
URETTFERDIGHET

DELER TROEN 
PÅ JESUS

UTRYDDER 
FATTIGDOM

Sammen kan vi forandre verden. 
Når mennesker møter Guds kjærlighet skapes forandring 

– hos den enkelte, i menigheter og i samfunnet.

Natur og Kultur, 
Misjon og Fornyelse
Leir for spreke voksne som liker 

fotturer i fjellet!  Godt  åndelig 
fellesskap og ..

27. juli til 31. juli 2022
Påmelding/ Info:

www.nms.no/kalender



Bli med på leir!

Dette er en leir for voksne som ønsker å oppleve det fellesskapet som flere dager sammen gir. Her får du turfølge 

på flotte fotturer i fjellområdene rundt Mesnali.  

Skiblander - verdens eldste hjuldamper i rutefart
365 kvadrat-kilometer speilblank overflate rammes inn av et 
karakteristisk landskap. Norges største innsjø, Mjøsa, er nesten 12 
mil lang og omkranses av sjarmerende byer og tettsteder. Og som 
bindeledd finner du verdens eldste hjuldamper, D/S Skibladner. 
Vi skal la skovler og damp befrakte oss mellom trivelige Mjøsbyer 

som en del av den tradisjonelle kulturdagen i leiruka.

Ledere 

Kjetil Aano, Magne Mjærum og Kenneth Davidhaugen m.fl.  

Program

Onsdag 27. juli 
Fra 14.00 Ankomst Mesnali

16.00  Middag og oppsart av leir

17.30  Rusletur i nærområdet - Kjetil Aano forteller om Sigrid Undset

19.30 Kveldsmat eller suppe ved gamma/ SørMesna

20.30 Kveldssamling med litt misjon

 

Torsdag  28. juli
08.30  Frokost. Vi smører niste og fyller termosen

0930 Bibeltime v/ Kjetil Aano

11.00  Avreise fjellet

1800 Middag

19.30  Lykkelige dager . Sigrid Undsets liv v/Anne Persdotter Flugstad og Vibeke Horzberg

 Kveldskaffe 

Fredag 29. juli
08.30  Frokost. Vi smører niste og fyller termosen

09.30 Bibeltime v/ Kjetil Aano

11.00 Avreise til fjellet. Kort og lang tur

18.00 Middag

19.30 Misjonskveld - Visjoner for NMS sitt arbeid i Norge i 2022 v/ Magne Mjærum

21.00 Kveldskaffe

Lørdag 30. juli
08.30  Frokost. Matpakker smøres og termoser fylles.

09.45  Uti det blå - bussavgang til Hamar

11.15  Skibladner fra Hamar

 Skibladner fra Gjøvik m/ middag ombord

15.00  Skibladner ankomst Lillehammer

 Retur til Mesnali

1800 Festkveld m spekemat

20.00  Fellesskapskveld

 Kveldskaffe

Søndag 31. juli
09.00  Frokost

11.00  Gudstjeneste i Sjusjøen Fjellkirke

 v/ Kjetil Aano m.fl

13.00  Middag på leirstedet med heimfararkaffe! 

Påmelding

Du melder deg på leiren er ved å klikke seg inn på www.nms.no/kalender

Alternativt kan du selvsagt sende inn påmelding per e-post til ost@nms.no eller ringe til regionkontoret i Oslo 

på telefon 51 51 61 90/ 46 88 64 41 mellom kl 0900 og 1500. 

 Ved påmelding må du huske å opplyse om følgende:

  - fullt navn på alle deltakere, adresse og telefonnummer

  - fødselsdato og e-postadresse

  - eventuelle allergier eller annet som du vil gjøre 

    arrangøren oppmerksom på.

Priser

Hele leiren koster kr 5 000,- pr deltager. 

Dette inkluderer alt av turer, bespisning og overnatting med sengetøy. 

Vedr rom med bad - “førstemann til mølla” gjelder! De siste årene har det vært venteliste!

Påmeldingsfrist: 1. juni 2022

           

   

Bildet: Mesnali kirke 

fra 1933 ble Sigrid 

Undset sitt siste 

hvilested da hun gikk 

bort i 1949. Sigrid 

Undset er begravet 

sammen med to av sine 

barn. Sigrid tilbragte 

mye tid i Mesnali mot 

slutten av livet og har 

blant annet donert et 

krusifiks som henger 

i Mesnali kirke

Bildet: Restauranten om bord i Skiblander. Her serveres fort-

satt kulinariske middager mens Mjøsas hvite svane tøffer 

idyllisk videre til neste mjøsby. 


