
  

5.—7. august 

Bakketun Folkehøgskole og 

Verdal  er møtestedet for deg 

som ønsker å delta på et kris-

tent stevne i Midt-Norge i 

starten av august. 

Folkehøgskolen ligger få km fra E6 

med god togforbindelse til Steinkjer, 

Stjørdal/Værnes og Trondheim. 

Vi tilbyr god standard til lave priser. 

Og enda viktigere:  

Vi legger til rette for forkynnelse, un-

dervisning og opplevelser du trenger 

for å leve med Gud og leve for Ham! 

Velkommen til Bakketun!  

Buerie båeteme!  

Arrangør:                                 

Norges Samemisjon 

 

Velkommen til innsettelses-
gudstjeneste i Verdalsøra kapell 

søndag 7. aug. kl. 11.00 

Følgende arbeidere skal innsettes i tjenesten 

• Generalsekretær Bjarne Gustad 

• Misjonssekretær Inger Anna Gaup Gustad 

• Regionleder Øyvind Fonn 

Liturgien er på både sørsamisk og norsk 

Liturg: Sverre Gustad Medliturg: Mark Akali 

Gudstjenesten er åpen for alle, og er en del av 

Sommerstevne i Trøndelag 2022 i regi av 

Norges Samemisjon. Buerie båeteme! 

Overnatting blir på «Internat 2014» 

Sommerstevne i  

 Trøndelag 2022 

Påmelding skjer til  
Trøndelag krets ved regionleder. 

Mob: +47-977 55 805 
Mail: oyvind.fonn@samemisjonen.no. 

Oppgi evt. matallergi og om du 
kan dele rom. Gi også beskjed 
om du trenger skyss fra Verdal 

stasjon. 
Frist: tirsdag 2. august 

For mer utfyllende info: 
Se www.samemisjonen.no/

trondelag krets 
&  

FB Trøndelag krets av Norges 
Samemisjon 

mailto:oeyvind.fonn@samemisjonen.no
https://samemisjonen.no/sider/kretser/trondelag/7
https://samemisjonen.no/sider/kretser/trondelag/7
https://www.facebook.com/Samemisjonen.Trondelag/
https://www.facebook.com/Samemisjonen.Trondelag/


Priser 
Overnatting: 
På internat: kr 425 pr pers pr natt, inkl. 
frokost, oppredd seng, håndduker og utvask. 
(Fortrinnsvis i dobbeltrom eller familierom.) 
Barn 2-11 som ligger på rom m/forelde: kr 150 
Med bobil el. telt: kr 100 pr natt med tilgang 
til WC/dusj. 

Måltider (barn 2-11 år halv 
pris) 
Fredag Kvelds: kr 125 
Lørdag 
Frokost: kr 100 (inkl. i prisen 
for dem på internatet) 
Kaffe og fruktfat: kr 25 
Nistepakke lørdag: kr 50 
Middag: kr 195 
Søndag 
Frokost: kr 100 (inkl i prisen for dem på 
internatet) 
Lunsj med varmrett: kr 150 
 

Totalpakke/fullpensjon voksne (og barn) 
2 døgn: I internat: kr 1.395 (kr 675) 
I bobil/telt: kr 945 (kr 575) 

Program 
 

FREDAG 5. aug. 
17.00 Registering 
18.00 Kveldsmat 
19.00 Åpningsmøte:  Hver 
 generasjon må vinnes 
 for Kristus v. Alf Kristian Tellefsen 
LØRDAG 6. aug. 
07.30 Bønnesamling 
08.00 - 09.00 Frokost (nistesmøring) 
09.15 Morgenandakt v. Bjarne Gustad 
10.00 Foredrag v. Åke Jünge: Sørsamer i 
 Trøndelag. Vi får bl.a. høre om 
 misjonspioneren Henrik Liljastrand 
 (Eget opplegg for barn.) 
12.45 Tur til Finnheimen hvor H. Lilja-
 strand bodde. Guide: Jørgen Røflo 
16.00 Middag 
18.00 Misjonsfest: Nådens 
 tid—også for Sapmi. 
 Nils Thomas Oskal 
 m.flere 
21.00 Hva er hverdags-
 diakoni? Innlegg v. …  Samtale. 
SØNDAG 7. aug. 
09.00 Bønnesamling 
09.30 Frokost 
11.00 Samisk-norsk gudstjeneste  
 Se egen omtale i programfolderen. 
13.00 Lunsj og avreise 
 

Andre aktiviteter 
Det blir tilrettelagt opplegg for barn/
ungdom under deler av programmet. 
Nærmere info vil bli kunngjort på 
samemisjonen.no, se Trøndelag krets 
For øvrig regulerer deltakerne selv hvilke 
programposter de ønsker å delta på. På 
stiklestad.no og visitinnherred.com kan 
man lese om attraksjoner i nærområdet.  

Misjon i Sapmi 

Bli med på sommerstevne og lær 
om samisk historie, om misjon og 
disippelskap for vår tid. Også dine 
erfaringer og spørsmål ønsker vi å 

ta med i undervisnigen denne 
helgen. Hovedfokuset er     

Misjon i Sapmi                     
under disse perspektivene: 

• Utfordringer & oppgaver 

• Utrustning & opplæring 

• Utsendelse & oppfølging 

«Misjon i Sapmi» forener 

nordmenn og samer om et felles 

oppdrag — i et arbeid der du kan 

finne din plass og bli en 

støttespiller. 
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