
Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00 

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund 

Program 

Teknisk arrangør: 

Fredag 

17.30 Middag 

19.00 Songmøte  

21.30 «Min song» 

 

Søndag 

07.00 Frokost 

10.30 Songmøte 

 

Appellar ved      

Johnn R. Hardang fra 

P7 Kristen Riksradio 

 

 

 

 

KOLLEKT 

Lørdag 

07.00 Frokost 

10.30 Songmøte  

12.15 Lunsj 

Mulighet for tur 

17.30 Middag 

19.00 Songmøte  

 

 

Thon Hotel Fosnavåg 

30. august - 1. september 2019 

Påmelding for overnatting til Plussreiser 

70 17 90 00   post@plussreiser.no  plussreiser.no 

Priser: 

Pris per pers i dobbeltrom kr 2850 

Tillegg for enkeltrom  kr 450 

Lunsj søndag    kr 100 

 

 

 

Prisen inkluderer: 

• 2 overnattinger i dobbeltrom inkl. frokost 

• Middag fredag kveld 

• Lunsj– og middagsbuffet lørdag 

• Pauseservering lørdag og søndag 

• Inngang på alle konserter og samlinger 

 

Arrangør:  IMF Sunnmøre og Kristen Riksradio P7 



Emilia Lindberg 

Emilia er 26 år, mor til 2 barn og reiser på heltid som sanger/

sangevangelist. Stilen er countrygospel og klassisk bedehussang.   

I løpet av kort tid har hun gått fra å være et ubeskrevet blad til 

en mange kjenner gjennom sine mange besøk i Norge de siste 

årene. Vi er glade for at hun blir med oss og dette året.  

Eydun Jacobsen (fra Færøyene)  

Begynte å synge og spille allerde som 10-åring. Han har spilt og   

sunget i kor, kvartetter, duetter og solo. Første plateinnspilling var i 

1973. Etter det har det blitt et stort antall innspillinger. I disse dager 

gjøres to nye cd klar for utgivelse. Stilmessig ligger sangen i country 

og Southern gospel. 

Kerysso 

En flott vokalgruppe fra Auklandshamn i Sveio kommune. Ordet 

“Kerysso” er gresk og betyr å forkynne, proklamere et godt     

budskap, og det er nettopp det denne gruppa gjør på en sterk   

måte. De holder nå på med å produsere sin andre cd innspilling. 

Ser frem mot å høre disse! 

Brattvågtrioen  

Anita, Grete og Marit har hatt gleden av å synge helt fra de 

var barn. Når de starta synge sammen var de 14 og 18 år 

gamle. De sang for det meste i Møre og Romsdal, men og i 

andre deler av landet. Fra 1970- 1979 sang de inn plater og 

kassetter.  De “gjenoppstår” på sanghelga i Fosnavåg.  

Terje B Vestergaard (fra Færøyene)  

Terje kommer fra byen Runavik, på Færøyene er 46 år, er gift og har 2 

barn. Ved siden av musikken og jobben som folkeskolelærer, er Terje  

viseborgmester og forman i kulturutvalget i Byrådet.  Han har tjent 

som musiker på klaver, sang og bas, med adskillige kristne bands på 

Færøyene og i lovsang og fellessang i menigheten. Terje har en bred 

musikkstil, fra ballader med preg av den keltiske/nordiske folkelige 

sound, til country og gospel stilen. Han er også solo artist på            

Eyðun Jacobens nyeste utgave med Aage Samuelsen sanger. 

Elkana og Kvit sektor 

Korsang har hatt lange og rike tradisjoner på 

Sunnmøre. To lokale kor, Elkana og Kvit sektor 

fra Godøy og Herøy på Sunnmøre bærer denne 

arven videre i sanghelga dette året . Denne 

gangen møter vi de som et kor. Dette som et 

resultat av en felles øvingshelg og opptredener 

våren 2019.  

Harry Andersen  

Lokal sanger fra Herøy på Sunnmøre. Ble frelst som 14-åring 

og begynte like etter det å synge om Jesus til eget gitarspill. 

Reiste mye med sin far som da virket som predikant. Harry 

har fortsatt å spille å synge hele livet og har flere innspillinger 

bak seg.  

Familien Knotten  

Familien begynte å synge for 42 år siden, da 

mamma og pappa ble frelst gjennom en     

møteaksjon. De første 15-20 åra reiste de i 

helger fra Kristiansand i sør til Lofoten i nord 

på møter, messer med mer. De har og flere 

fjernsynsopptredener bak seg og flere kassett 

innspillinger. Etter hvert har mulighetene til å 

opptre blitt færre men vi er så heldige å få 

møte og høre de i Fosnavåg dette året.  

Synnøve og Vegard Voldsund  

Synnøve og Vegard har i flere år jobbet med salmeskatten vi har 

rundt oss. Et resultat av dette er cd-en "Himmelrik" som kom ut i 

2017. Kombinasjonen mellom det gamle og det moderne lydbilde 

har blitt et varemerke, og formidling gjennom ord og musikk er noe 

begge setter høyt.  

 


