
Om Botterlia leirsted 
Leirstedet ble reist av Norges 
KFUK/KFUM og innviet i 
1980. Leirstedet er nå 
privateid. Bygningen har 10 
soverom med til sammen 36 
sengeplasser. Dusj og toalett 
finnes kun i fellesarealene. 
Møter og bespisning foregår 
i kombinert matsal og 
peisestue. 
 

Beliggenhet og adkomst 
Leirstedet ligger ved fylkesvei 665 mellom Istad og Angvik, helt på grensen til 
Gjemnes og Nordmøre. Kjør 2,7 km fra krysset på Istad, følg så skilt til ”Botterlia 
leirsted”, like før kommuneskiltet til Gjemnes. For mer info: se 
www.botterlia.wordpress.com   
 

For info om busstider og evt skyssbehov, ta kontakt med Ø. Fonn, 977 55 805. 
 

Ta med: Eget sengetøy: Sovepose, laken og putevar. Eller du kan leie 
sengetøy/håndduk.  
 

Innkvartering: Det er et ønske at flest mulig kan bo 2 på ett rom, men vi vil 
prøve å finne gode løsninger for den enkelte deltager. Det er mulig å melde seg 
på for bare én overnatting, men ved stor påmelding, vil de som ønsker fullt 
opphold, bli prioritert. Privat overnatting er også mulig. 

 

Pris: Kr 1500 for hele oppholdet.  Kr 800 for ett døgn. Enkeltmåltid etter 
nærmere avtale. Sengetøy: kr 150,- 
Påmelding: Kontakt Ove Aksnes på 901 81 779 eller 
more.krets@samemisjonen.no  innen man 24. september. 
 

 

Mannshelg 
på Botterlia leirsted, Molde 

28. – 30. september 2018 
 

 
Noen av 

deltagerne på 
Samemisjonens 

første 
mannshelg nov. 

2015 

 
            Arr: Møre og Romsdal krets 

Årets to tema - Den kristne kallsetikken 
- Israel i et historisk, juridisk og profetisk perspektiv 

 

Utsikt mot vest fra Dua 798 moh 

 

http://www.botterlia.wordpress.com/
mailto:more.krets@samemisjonen.no


Kjære deltager! 
Velkommen til mannshelg! Vi tror dette blir gode dager der vi i et mannlig 
fellesskap kan lytte til hverandre og dele fra våre liv så mye vi selv vil. 

På samlingen vår i 2018, ønsker vi å sette et ekstra fokus på Israel 
som dette året feirer 70 år som nasjon i moderne tid. Det andre temaet 
handler om det kristne livet vi alle er kalt å leve. I TV-forkynnelse fremholdes 
ofte det ekstraordinære, men hva sier Bibelen, og hvordan leder Gud 
gjennom sitt ord? 

Det er flott og variert turterreng ved og i nærheten av Botterlia , se 
botterlia.wordpress.com/naeromradet. Vi legger opp til fellestur eller turer 
gruppevis – etter deltagernes ønsker. 

Ellers håper vi på gode samtaler og hyggelige bekjentskaper, også det 
å bli kjent med en viktig arbeidsgren i Guds rike: Norges Samemisjon. 

 
Hilsen kretssekretær Ove Aksnes og husvert Øyvind Fonn 

 

Talere og 
ledere 

 

Sakarias Ingolfsson, 
forsamlingsleder NLM 
(t.v.) Ola E Hals, tidl. 
gardbruker m.m (nede 
t.v.) Erling Neerland, 

tidl. sokneprest (t.h.) Svein Volden, tidl. Etiopia-misjonær (nede t.h.) Ove 
Aksnes, kretssekretær (midten). Ikke avbildet: Roger André Haugland, 
kjøkkenleder og Øyvind Fonn, husvert. 

 

Program 

 
Fredag: 
18.00 Innkvartering 
19.00  Kveldsmat 
20.00  Kveldssamling: Det ordinære 

kristenlivet v. Sakarias Ingolfsson 
- Enkel kaffe  

 
Lørdag 
08.30 Bønnemøte   
09.00 Frokost 
10.00 Formiddagssamling: Guds ledelse i skriften 

 v. Sakarias Ingolfsson 
11.00 Muligheter for kort eller lang fjelltur   
15.45 Middag/grøt 
16.30 Temasamling: 

- Israel på historisk, juridisk og profetisk grunn – del 1 v. Ola Hals 
18.00 Kveldsmat/varmrett 
19.30 Kveldsgudstjeneste med nattverd 

Liturg: Erling Neerland. Preken: Svein Volden 
 - Enkel kaffe. Noen glimt fra arbeidet i Norges Samemisjon. 
 
Søndag 
08.30 Bønnemøte 
09.00 Frokost 
11.00 Formiddagsmøte: - Israel på historisk, juridisk og profetisk grunn – 

del 2 v. Ola Hals 
Kollekt til Norges Samemisjon 

13.00 Middag  
Utvask og avreise 
 

Store ting har Herren gjort mot oss, vi ble glade. 
Sal 126,3 

http://www.botterlia.wordpress.com/naeromradet

