
GLA’SANG HELG 
FRÆNABU 
1.-3. MARS 2019

Kl. 16.00 
Innkvartering
Kl. 18.00 
Velkomst og kveldsmat  
for påmeldte/fastboende
Kl. 19.00-21.30 
Kulturkveld
Åresalg – Vitin & Torkell    
Selin/Karl Erik Svensson

Kl. 09.00  
Frokost
Kl. 10.00-12.00 
Konsert    
«De kommer fra øst og vest»
Vitin og Torkel Selin/Karl Erik 
Svensson gir oss et møte med den 
kristne sangskatten på 
Færøyene og i Sverige
Kollekt
Kl. 13.00  
Lunch
Kl. 16.30-17.30 
Konsert
«Perler fra sangboka»
Synnøve og Vegard Voldsund
Kl. 17.30  
Kveldsmat
Kl. 19.00-21.30 
Gratiskonsert i Myrbostad kyrkje
Vitin, Synnøve og Vegard Voldsund, 
Torkell Selin og Karl Erik Svensson, 
Kollekt
Kveldsmat på Frænabu for fastboende 
etter konserten

09.00 
Frokost
11.00
Sang- og musikkmøte
Vitin, Torkell Selin og Karl Erik Svensson, 
Synnøve og Vegard Voldsund
Andakt Ole Christian Martinsen
13.00 
Lunch for fastboende 

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

Vitin:
Sanggruppa VITIN (Fyrtårnet) kommer fra Klaks-
vik på Færøyene og består av 9 mann. De syn-
ger friske evangeliske sanger, og alle sangene 
fremføres på færøysk med norsk oversettelse på 
skjerm på veggen samtidig. De som fikk oppleve 
VITIN under sanghelga i Fosnavåg i august 2018 
glemmer det aldri. Vi gleder oss stort til å ønske 
karene fra Færøyene velkommen til Frænabu.

Fastboende: Dobbeltrom  
pr. person inkl. reservert plass på 
alle samlinger og alle måltider  
kr. 2200,-

Påmeldte: Inkluderer alle mål- 
tider og reservert plass på alle 
samlinger unntatt overnatting
kr. 1000,-

Bobiler/Campingvogner:  
kr. 1000,- pr. person inkl. alle 
måltider og reservert plass på alle 
samlinger.
Kr. 300,- pr. natt hvis man ikke 
skal ha måltidene og reserverte 
plasser.

Enkeltmåltider kan kjøpes

Hjertelig velkommen!

Torkell Selin og  
Karl Erik Svensson:
Vi gleder oss til enda en 
gang å ta imot våre sven-
ske venner fra Østers-
jøbyen Härnösand. 
Torkell Selin bli omtalt 
som «Svenska kyrkans 
trubadur» og er kjent fra 
blant annet programmet 
«Minns du sängen». 
Han har sammen med 

trekkspill virtuosen Karl Erik Svensson besøkt 
Frænabu to ganger tidligere.

Synnøve og Vegard Voldsund:
Ekteparet Voldsund bor i Fosnavåg og arbeider 
begge på Møre Ungdomsskule Herøy som drives 
av indremisjonen. De har særlig blitt kjent for 
sin fantastiske måte å tolke perlene i sang- og 
salmeboka på. Synnøve og Vegard blir med lørd-
ag ettermiddag/kveld og søndag formiddag.

PRISER


