Strikkehelg på Jæren
Velkommen til langhelg på Jæren med fokus på
23. -26. september 2021
strikking. Strikking gir glede, mestring og
Turteam:
stresslindring.
Kristine Solstad
Det blir besøk på strikkeutsalg, kursing på enkelte teknikker og
Målfrid Gautesen
deling av erfaringer.
Irene Gautesen Langåker
I tillegg til dette får du fellesskap og påfyll fra Guds ord.

Bryne

Hotell Jæren

HVORDAN KOMME SEG
TIL HOTELLET:
Du kommer deg til hotellet på egen
hånd. Hotellet ligger midt i Bryne
sentrum.
Bil: Hotellet har god plass og gratis
parkering av biler.
Tog: Kommer du med tog ligger
hotellet bare 500 meter fra
togstasjonen på Bryne.
Fly: Flybussen tar ca 25 min fra Sola
og stopper ved togstasjonen
Buss: Bussene stopper ved
togstasjonen

Hotell Jæren

Dag 2

Hotell Jæren ligger midt i Bryne sentrum.
Unikt plassert med Jærstrendene i umiddelbar nærhet og kort kjøretur til noen av
Norges mest kjente turer.

Fredag 24.september

I 2020 gikk hotellet gjennom en totalrenovering. Moderne hotellrom, stor
hage til lek og avslapping, flere terrasser
med tak, varmelamper og flott utsikt mot
byen.

Vi starter dagen med flexifrokost.
På formiddagen blir det utflukt til
Sandnes Garn sitt fabrikkutsalg.
Lunsj på hotellet
Vi samles til strikkefaglig samling
Middag
Samling med strikk, sang og andakt

Hotellet har en stemningsfull lobby med
peis, matbar med varme og kalde retter
og du kan sitte i det hjørnet du liker aller
best.

Dag 3

Egen konferanseavdeling og treningsrom
med topp utstyr,

Formiddagssamling med strikk

Sandtangen med turområde rundt
Frøylandsvatnet er lett tilgjengelig.

Fritid – en tur i det fri, til kjøpesenteret
eller avslapping

M44 kjøpesenter ligger 5 minutters
gangavstand fra hotellet.

Vi samles til strikkefaglig samling

Program for dagene:

Samling med strikk, sang og andakt

Lørdag 25. september
Vi starter dagen med flexifrokost
Lunsj på hotellet

Middag

Dag 1

Dag 4

Torsdag 23.september

Søndag 26. september

Vi møtes til middag kl. 18.00,
(Hotellet har åpent for innsjekk
fra kl. 15.00)

Etter en deilig frokost er det klart for
hjemreis, med ny inspirasjon og strikketøyet i veska.

Etter middagen blir det samling i
konferanseavdelingen med blant annet
informasjon om helgen.

Hvilken farge skal vi velge ?

Kaffipause

Jærstrendene

Strikkefaglig tema

Turteam

Dette er noe av det vi kan lære mer om:

Kristine Solstad er fra Skudeneshavn på
Karmøy. Hun er forkynner, elsker fjord,
fjell og nye opplevelser i inn- og utland.
Kristine elsker å strikke. Har tidligere
vært med som reiseleder til Israel. Hun
brenner for at alle mennesker skal forstå
at de er elsket og gode nok for den de er,
på grunn av Guds store nåde.

Hvor finner vi oppskrifter?
Hvordan lese oppskrift?
«Nye» strikketeknikker.
Hvor finner vi videoer/gode forklaringer
av strikketeknikker?
Strikke tepper og luer til misjonsland
Strikke opp restegarn.
Å bli teststrikker.
Merk at kurslederene vil ta de mest aktuelle
tema for gruppen av disse - det er derfor
ikke sikkert at man rekker alt, og det kan
også være at andre temaer blir tatt med.

Samlingene
Hver dag vil det være samlinger med
sang og deling av Guds ord.
•

Vi er skapt i Guds bilde og vi kan
derfor skape. Han har skapt oss som
kunstnere – det er noe åndelig og
flott å se at det vokser ut et produkt i
hendene våre.

•

Farging av garn på Jesu tid – dyrt!!
Derfor er garn dyrt ;)

•

Felleskap - dele med hverandre
-unge eldre

Målfrid Gautesen er fra Åkrehamn på
Karmøy. Hun er mor til fire og mormor
til tolv. Målfrid er pensjonert sykepleier, men har også en del år i Japan som
misjonær sammen med familien. Målfrid
elsker å strikke og det går ikke en dag
uten at hun strikker. I de siste årene har
mesteparten av det hun strikker blitt
sendt til misjonsland til mennesker som
virkelig trenger det. Men kanskje mer
enn strikking, setter hun stor pris på den
gode samtalen
Irene Gautesen Langåker er fra
Åkrehamn på Karmøy. Hun er fembarnsmor og arbeider som lærer ved en kristen
ungdomsskole. Hun har bodd 7 år i
Argentina sammen med ektemannen og
barna, hvor de var misjonærer. Irene er
med i lederskap i menighet og forkynner
en del på fritiden. Som sin mor, elsker
Irene å strikke og garderoben hennes
består utelukkende av strikkeklær.

Velkommen på en uforglemmelig tur!

TURPRIS
Kr 5.450,Tillegg for enkeltrom: kr 1.035,-

PRISEN INKLUDERER:
•
•
•
•

Overnatting i dobbeltrom
3 frokoster,2 lunsjer og 3 middager
Samlinger i hotellets konferanseavdeling
Reiseledertjenester

•
•
•
•
•

IKKE INKLUDERT:
Øvrige måltider
Drikke til maten
Transport
Forsikringer

PÅMELDING
Turen bestilles på plussreiser.no
eller på telefon 70 17 90 00.
TRYGGHETSGARANTI
Det er trygt å bestille reise hos oss.

Tekst

Vi har kostnadsfri avbestilling frem til seks uker før
avreise på Norgesturer og 75 dager før avreise på de
fleste utenlandsturer. Se oppdatert informasjon
på hver enkelt turs nettside.

Tekst

FORBEHOLD OG MERKNADER
• Plussreiser kan avlyse turen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes senest 5 uker før avreise.
•

For fullstendige vilkår for turen se www. plussreiser.no eller ta kontakt med oss.

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.
Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund

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

