
oNSdAG 20. JULI 
kl. 1800 Åpningskonsert 

 Biskop Solveig Fiske åpner Sommerfestuka 2022.    
           Påfølgende konsert med 
 Levi Henriksen & Babylon Badlands
 Inngang kr 200,-
kl. 1930  Kaffe og litt å bite’ti på kirkebakken

kl. 2030 Kveldsmesse i Sjusjøen Fjellkirke

 Biskop Solveig Fiske forretter. 
  
Torsdag 21. juli 
kl. 1200  Bibelvandring for hele familien! 

 Billett kr 50 per person, Maks kr 100 per familie. 
kl. 1900  Kristina fra Duvemåla - en fortellerkonsert

 fremført av Elisabeth Eldevik og Jan Egil Eilertsen
 Inngang kr 200,-
 Kaffe og litt å bite’ti på kirkebakken

Fredag 22. juli
kl. 1200  Historiskvandring i Luddens rike 

 Brøttum Historielag   
 Billett kr 50,- per person, maks kr 100,- per familie. 
kl. 18.00 Kaffe og litt å bite’ti på kirkebakken 

kl. 1900  Allsang i fjelli

 Allsang og konsert med Leif Ingvald Skaug 
 Fri inngang – Vi markerer fjellkirkas 60-årsjubileum.   
 Kollekt til Sjusjøen Fjellkirke. 

Lørdag 23. juli 
kl. 1200 Familiedag ved Sjusjøvannet 

 v/ Visit Sjusjøen,  Lions Club Nordre Ringsaker og 
 Camp Sjusjøen. Fri inngang og gratis pølser til alle. 
 Slutt kl 16.00.
kl. 1900  Ingrid Olava med cellister

 Konsert ved Sjusjøen Fjellkirke 
 Inngang kr 300,-
 Kaffe og litt å bite’ti på kirkebakken

Søndag 24. juli 
kl. 1100 Festgudstjeneste med nattverd

 Sokneprest Hege Fagermoen forretter.
 Jordbær på kirkebakken etter gudstjeneste.
kl. 14.00  Festmiddag på Mesnali leirsted

 Påmelding til 46 88 64 41 (SMS). 

Kristina fra Duvemåla – en fortellerkonsert

En musikal av Börn Ulvaeus og Benny Andersson 
(ABBA). Handlingen er hentet fra Vilhelm         
Mobergs åtte bøker om ut vandringen til Amerika. 
Det unge ekteparet, Kristina og Karl Oskar, har 
slitt i fem år med å få jorden på gården til å bære 
nok grøde til å livberge seg selv og sine barn. 
Sjusjøen Fjellkirke, torsdag kl. 19 00

Levi Henriksen & Babylon Badlands høstet strålende kritikk 
for sitt tredje album «De utålmodige av hjertet». Musikkritikere 
skriver blant annet; «Levi Henriksen har hjertet fullt av rock’n’roll, 
og herjer på sin siste plate», og «Levi Henriksen gir ut et sterkt 
personlig album, som gjør det enda mer klart at han er en like god 
sanger og låtskriver som forfatter». I 2018 ble frontmannen Levi 
Henriksen tildelt Vidar Sandbecks kulturpris, og samme år ble han 
nominert til Edvard-prisen som beste tekstforfatter.
Sjusjøen Fjellkirke, onsdag kl. 1800 

Ingrid Olava hadde en fantastisk konsert under 
den første Sommerfestuka i 2016. Hun har for 
lengst befestet sin posisjon blant landets mest 
substansielle og viktige artister. Med sine røtter 
i Lillehammer, og sin barndoms turstier på 
Sjusjøen er dette en helt naturlig arena for denne 
artisten og vi må kunne anta at det kommer en 
Prøysen-stubb også.
Sjusjøen Fjellkirke, lørdag kl. 1900 

Leif Ingvald Skaug ble av Vårt Land, allerede 
som 13-åring betegnet som landets yngste organist. 
Han mottok i 2021 «Sarepta-prisen». Han brukes 
hyppig i alt fra mindre sammenkomster til store 
scener som Oslo Spektrum. 
Sjusjøen Fjellkirke, fredag kl. 1900

For mer informasjon/ billetter se
Sjusjøen Fjellkirkes facebookside og 

www.nms.no/kalender - følg med!
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