
IMI Stølen 
 

Tilbyr overnatting i flotte leiligheter, i enklere rom, på campingplass, i 

mindre campinghytter eller som selvhushold i større hytter. Fredlyhytta 

har to leilighete (2 soverom, stue, bad). Pris som ved overnatting inne. 
 

Priser 
Alder Hel weekend 

0 år Gratis 

1 - 5 år 440.- 

6 - 11 år 760.- 

12 - 17 år 1 210.- 

Student 1 210.- 

Voksen, over 18 år 1 515.- 
 

Prisen inkluderer fullpensjon og betinger at du tar med sengetøy/sovepose 

selv. Makspris pr. familie for weekenden kr. 4 800,- Hund er tillatt i 

leilighet 204 og småhytter 2 og 3 (med tillegg for vask kr. 500.- leilighet / 

250.- småhytte). Betaling skjer ved ankomst. 
 

Tillegg for rom med bad (vestfløya og rom 11) pr rom pr. natt 250,- 

Tillegg for enerom pr. natt 150,- 

Tillegg for leilighet, ved bruk av stuen uten behov for sengen 500.- 

Tillegg leie sengetøy inkl. håndklær pr. pers (bestilles på forhånd) 100,- 

Ferdig oppredd seng (bestilles på forhånd) 160,- 

Leie av liten hytte pr døgn (uten måltider) 510,- 

Leie av storhytte Bakketun pr. rom pr døgn (uten måltider) 540,- 

Lørdag / dagspris (uten frokost) 300.- 

      Kjøp av enkeltmåltider:  

-   frokost eller kveldsmat (barn 4–12 år kr. 45.-) 90,- 

- Middag (1/2 pris for barn 4–12 år) 130,- 

       Spørsmål kan rettes til pastor Tarjei Cyvin eller Øyvind Gundersen 

       tarjei@trdmk.no – tlf. 9063 7708 
 

Påmeldingsfrist  søndag 12. september 
        Bindende påmelding på e-post eller SMS til Øyvind Gundersen 

        oeyvgund@online.no – tlf. 9265 8180. 

        Oppgi navn og alder på barn og ungdom og evt. behov ifm. allergi. 

 

     Inspirasjonshelg 
 

         for Heimdal og Trondheim 
misjonskirker 

 

    24. september – 26. september 2021 

 

Den Hellige Ånd 
 

Gjestetaler: Eimund Kringstad Skjæret 

                   

 

Velkommen til 
 IMI Stølen på Oppdal 

 

http://www.imi-stolen.no/leiligheter1.aspx
http://www.imi-stolen.no/campingplass.aspx
http://www.imi-stolen.no/Campinghytter.aspx
http://www.imi-stolen.no/selvhushold1.aspx
mailto:omhaugbro@gmail.com


Tema for inspirasjonshelga: 
 

Den Hellige Ånd 
 

Gjestetaler: Eimund Kringstad Skjæret 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Eget opplegg for barna. 
 

Lovsangsteam og sangere fra menighetene deltar.  
 

Aktiviteter 
   

Det er flott terreng ved IMI Stølen for å gå kortere eller lengre turer. Ute 

kan vi spille fotball eller finne på andre aktiviteter.  
 
 

Program 
 

 Fredag 

Registrering - innkvartering  kl. 18.00 

Kveldsmat     kl. 19.00 
* Avsluttes innen kl. 1945 

 Samling     kl. 20.00 

 Kaffeslabberas etter samlinga 

  
  
 

 Lørdag 

Lovsang     kl. 08.00 

Morgenbønn     kl. 08.30 

Frokost     kl. 09.00 

 Seminar     kl. 10.00 
* Avsluttes kl. 1145. Eget opplegg for barna til kl. 1145 

Kaffe, frukt og matpakke   kl. 12.00 

 Tur i nærområdet - uteaktiviteter  kl. 12.30 

  

Middag     kl. 16.45 
* Kaffeautomat ved middagsbuffet 

 Delekveld     kl. 19.00 
*Avsluttes kl. 2130. Eget opplegg for barna til kl. 2130 

 Kaffe / mat i peisestua etter samlinga kl. 2130 
 *Kaffe, horn og saltsnacks 

  
    

Søndag 

Lovsang     kl. 08.00 

Morgenbønn     kl. 08.30 

Frokost     kl. 09.00 

Gudstjeneste med nattverd   kl. 10.30 

* Eget opplegg for barna  
  

Rydding og pakking 

 Middag med dessert    kl. 13.00 

   

Det kan bli endringer i programmet. 

Eimund Kringstad Skjæret er 29 år gammel og gift med Cassie. Eimund kommer 

opprinnelig fra Molde, men har de siste 4 årene bodd i Mo i Rana der han arbeider i 

Familiekirka. Det siste året har han også jobbet som lagsarbeider i Nordland. Eimund 

har en stor pasjon for Jesus og det å formidle de gode nyhetene om Ham til andre. 

Eimund ser fram til å være med oss og sette fokus på Den Hellige Ånd denne helga. 


