
Stort Nordisk musikkevent på Vennesla i Agder 

“Sang over grenser”  
             Busstur 

Kristi Himmelfartsdag-helgen samles artister fra hele 
Norden i den flotte Filiadelfiakirken Vennesla, til et stort 
musikkevent. Plussreiser tilbyr overnattingpakker med konsertpass, og busstur med overnat-
ting og konsertpass. Alle med billetter i beste kategori. 
På bussturen vil Klaus Muff være reiseleder og Svein Bjarne Aase sjåfør 

18.-21.mai 2023

Foto: Geir Øynes 



Dag 1 Kristi himmelfartsdag

Torsdag 18.mai

Bussen starter i Bergen og kjører via 
Stord, Haugesund, Stavanger, Sandnes, 
Flekkefjord til Kristiansand.

Vi ankommer hotellet og rekker middag 
før vi kjører til Vennesla. 

Kl. 19.30 Åpningskonsert i 
Vennesla 

Bussen kjører tilbake til hotellet etter 
kveldskonserten.

Dag 2
Fredag 19. mai
Rolig formiddag på hotellet eller 
kanskje en spasertur inn til byen ?

Lunsj på hotellet før vi kjører til 
Vennesla for konserter.

kl. 16.00 Konsert

Mulighet for å kjøpe mat mellom konser-
tene
Kl. 19.30 Kveldskonsert
”Himmelsangen” 

Bussen kjører tilbake til hotellet etter 
kveldskonserten.

Dag 3
Lørdag 20. mai

Rolig formiddag på hotellet.
Lunsj på hotellet før vi kjører til 
Vennesla for konserter.
Kl. 16.00 Konsert 
“Tribute til Curt og Roland” 

PRESENTASJON AV ARTISTENE 

Fra Norge : Synnøve Aanensen: «Den vesle dama med den store stemmen.»  
Synnøve har gitt ut musikk helt siden hun var barn. Med sin country 
stemme tolker hun vakkert gospelmusikk, salmer og åndelige viser. 
Hun er også låtskriver, og spiller ofte gitar til sangene.

Søstrene Øksendal: er en lokal trio som har sunget sammen siden de 
var små. De har tilhørighet i Filadelfia Kristiansand og gleder mange 
med den varme sangen om Jesus.

Ingebjørg Berstad Torp: Ingebjørg er regionsleder i Agder krets av 
Normisjon. Hun synger gjerne de enkle folketonene fra sitt hjemfylke, 
Telemark. Hun er en flott formidler.

Aina Økland og Aril Schøld: er aktive kulturaktører, både sammen 
og hver for seg deltar de på mange prosjekter og konserter både lokalt 
og nasjonalt. Sammen driver de Stavanger Gospel Company (SGC), 
de er begge også en del av gruppa Øklands. 

PROGRAM FOR BUSSTUREN

Søstrene Silje Sejergaard og Hanna Strandberg Thomsen er fra 
Danmark, men har røtter i Norge. De har sunget i forskjellige kirke-
lige arrangementer og konserter.De liker å synge gospel/pop.
Vi elsker at synge og tjene Gud med vores sang. Hanna er pastorfrue 
og lovsangsleder og Silje leder og spiller i kirken. 

Fra Danmark: 

Mulighet for å kjøpe mat mellom 
konsertene
Kl. 19.30 Kveldskonsert
“Homecoming”

Alle sangere sitter på scenen og synger 
sammen med forsamlingen kjente sang-
skatter fra “Gaither Homecoming”

Bussen kjører tilbake til hotellet etter 
kveldskonserten.

Dag 4
Søndag 21. mai

Etter en deilig frokost starter vi på hjem-
reisen.

Bussen kjører samme ruten tilbake 

Carina Økland og Mads Pedersen: er gift og bor på Vedavågen på 
Karmøy. De er mye ute og synger, noe hver for seg, og noe som nydelig 
duett. Mads spiller piano til sangen. Han er også musikalsk leder for 
Stavanger Gospelkor.



Fra Sverige : 

Fra Færøyene: 

Fra Finland : 

PRESENTASJON AV ARTISTENE 
Mikael Jarlestrand: Med sin flotte tenor stemme har han gledet mange 
i Sverige, Norge og USA. Han har gitt ut mye musikk gjennom åra, og 
jobber også med produksjon av TV i Kanal 10. Mikael har også jobbet 
som sang og musikkpastor i Malmø PingstKyrkjan i mange år. 

Emilia Lindberg: En ung sanger som er godt kjent i Norge og Sverige. 
Med sin enkle stil og presentasjon av gamle lesersanger har hun fått 
mange tilhengere. Emilia synger i country/gospel stil, og har en tett 
kommunikasjon med publikum. Hun har gitt ut mange plater.
Roland Lundgren og Niclas Petersén : Roland var en den svenske, 
kristne sangdueoen “Curt og Roland” Den besto av Curt Petersén og 
Roland Lundgren. I dag reiser Roland en del både i Norge og Sverige- og 
ofte sammen med Curt’s sønn Niclas. 

Sarah og David Aastrøm: Sarah og David kommer fra Sverige - fra 
Arvika. De har sunget sammen i 7-8 år , og de siste to årene på heltid. 
De synger evangeliet om Jesus og formidlingen av det er viktig for dem. 
Sangstilen er Country/gospel og ballader.

 Eydun Jacobsen: Eydun kommer fra Klaksvik på Færøyene. Sanger, 
musiker og musikkprodusent. Han har mange utgivelser bak seg gjennom 
åra. I Norge har han sunget med Klaksvik-koret, og som solist ved flere 
anledninger. Han har skrevet mye musikk
Svein i Prestgardi: Han er kjent som countrysangeren med den dype 
stemmen som synger seg like inn i hjertet. Han jobber blant de som faller 
utenfor og strever med å finne mening med livet. Han har gjort flere 
plateinnspillinger i USA.
Zamar:En familiegruppe med tre søstre og far Eydun Jacobsen. 
De bor på Færøyene og har familier der. De formidler sangen i sørstats-
gospel stil, og noen av sangene kjenner du igjen fra Gaither innspill-
ingene.
Kristoffer Streng og Stefan Jansson: Kristoffer, som kommer fra 
Finland, begynte sin sangkarriere som 9 åring. Etter dette har han sunget 
over hele Europa, blant annet i stadshuset i Wien og med Vasa kammer-
kor. Kristoffer har en bassbaryton stemme og en klassisk stil, han har 
hatt mange roller i ulike musikaler. Han har med seg sin pianist Stefan 
Jansson. 

Mulighet for å kjøpe mat mellom 
konsertene
Kl. 19.30 Kveldskonsert
“Homecoming”

Alle sangere sitter på scenen og synger 
sammen med forsamlingen kjente sang-
skatter fra “Gaither Homecoming”

Bussen kjører tilbake til hotellet etter 
kveldskonserten.

Dag 4
Søndag 21. mai

Etter en deilig frokost starter vi på hjem-
reisen.

Bussen kjører samme ruten tilbake 

Fra Island:  

High and Low: er en svensk duo som har sine musikalske røtter i coun-
try og gospel. Duoen består av Hanna Roos og Alexandra Ouglev. Med 
tekster om håp, og vakker samklang med flott gitarspill skaper High & 
Low en innbydende og herlig atmosfære som man blir berørt av. 

Sigurður Ingimarsson: kjent som Siggi Ingimars, kommer fra Island og 
er sanger og musiker. Han har tilhørighet i Frelsesarmen. Til daglig 
jobber han i musikkskolen. Han skriver egen musikk og tekster.



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

   Bussturen   18.-21.mai 
 Gruppen bor på Thon Kristiansand og 

spiser frokost og lunsj/middag her.
Hver dag etter lunsj kjører bussen til 

Vennesla og konsert ! 

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.

Turen bestilles på plussreiser.no
eller på telefon 70 17 90 00.

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. 

PÅMELDING

Om det ikke passer for deg å være med på 
bussturen har vi følgende alternativ: 
Hotellpakke: Alle som bestiller 
hotellovernatting vil få en pakke som inkluderer 
overnatting i tre netter med frokost og konsert-
pass for hele helgen på beste plassering i 
konsertsalen. Overnattingen blir på Thon Hotel 
Parken i sentrum av Kristiansand 
Pris hotellpakke: Kr. 3.650,-   pr person i dbl rom. 

Tillegg for enkeltrom: kr 1,100,- 

Uten overnatting: 
Bobilparkering: NB! begrenset plasser 

Du bestiller selv konsert-billetter på nettet. 
https://www.checkin.no/
search?q=sang+over+grenser

Turpris for hele turen fra Kr. 6.850,-   
Tillegg for enkeltrom: kr 1.000,-  

Inkluderer bussreisen tur/retur, konsertpass 
for alle konsertene på beste plassering i 
konsertsalen, overnatting i dobbeltrom med 
frokost, 1 middag,  2 lunsjer, transport til og 
fra konsertene i  Vennesla, reiseleder på 
bussen. 

FLERE ALTERNATIV FOR HELGEN: 

HELGEN LEDES AV JOHAN HALSNE OG MIKAEL JÄRLESTRAND 
Til daglig arbeider Johan som krinsleiar i ImF Sunnmøre. Han har gjennom mange 
år planlagt og ledet sang og musikkhelger. Mikael jobber i dag som sanger på 
fulltid.  Komiteen for helgen er : Mikael Järlestrand fra Sverige,Eydun Jacobsen fra 
Færøyene, og Aud og Johan Halsne fra Norge. 

HELGENS KAPELLMESTER ER  ARIL SCHØLD
Han jobber med musikk og er musikalsk leder av Stavanger Gospel Company, i tillegg synger han 
og spiller i Familien Øklands. Vi er glad for at Aril svarte ja til å ta oppdraget som musikalsk leder 
for helgen og sammen med sine musikere gleder oss med flott musikk i høy kvalitet.


