Weekend 2019
-ved naturskjønne Osensjøen

30. aug – 1. sep 2019

Sted: «Skogskola ved Osensjøen»

«I Herrens hender»
Konsert i Nordre Osen kirke:

LEWI BERGRUD

På fredag kveld får vi besøk av Lewi Bergrud, som sammen med 2 av sine beste musikere vil gi en
uforglemmelig musikalsk opplevelse med egenkomponert musikk og sterke tekster. Konserten
arrangeres og markedsføres av Skogskola i Osen. Den vil være åpen for alle, og vi håper på ei fullsatt
kirke!

Om Lewi
Lewi er en artist i ordets rette forstand. Han elsker å spille live og har stått på scenen siden han var 5 år. Han har
lenge vært en ettertraktet bassist og multimusiker, og har backet de beste artistene i årevis. Sammen med
barndomskompisen og Stjernekampvinner Knut Anders Sørum og
bandet Expect turnerte han USA og Europa på kryss og tvers.
I de senere år har Lewi turnert med Kurt Nilsen og Narum, og i tillegg gir han 30.000 publikummere gåsehud hver
sommer på «Urbane Totninger» - Norges største sommershow.
Du har kanskje sett ham på Beat for Beat. Kan hende så du ham på TV2, med sin fantastiske norske versjon av
«Farytales of New York». Og du har garantert sett ham på en scene i nærheten av deg, som «han sykt gode
bassisten som korer som en gud!».
Da Lewi gikk solo for første gang, skrev Oppland Arbeiderblad følgende: «Som vokalist har han forlengst markert
seg som en av landets aller, aller sterkeste… låtene hans har refrenger som nekter å fjerne seg fra øregangene…»
Lewi er en ærlig artist på alle måter. Det er ikke noe jåleri. Ikke noe juggel. Her er det kvalitet og ekte vare. Og han
leverer. Alltid.
Det er ingen tvil: Lewi fortjener sitt eget publikum. Og publikum fortjener Lewi.
3.mai 2019 slapp Lewi sitt 3.soloalbum.

Skogskola ved Osensjøen
Pinsekirken i Elverum inviterer hele kirken, både små og store, til ei trivelig helg i
naturskjønne Osen, nærmere bestemt til Skogskola ved Osensjøen.
Beliggenhet
Stedet ligger i Nordre Osen, i Åmot kommune, og i nordenden av Osensjøen. Avstanden fra
Elverum er ca 70 km i nord-østlig retning og tar ca en times bilkjøring. I bygdas sentrum
finner vi stedets to kirker, med Skogskola ved Osensjøen som nærmeste nabo. Skogskolen
er riktignok ikke hva den en gang var. Skolen er lagt ned og stedet modernisert. Med sin
vakre beliggenhet mot Osensjøen er stedet i dag et trivelig overnattings- og spisested med
høy standard – og med sjel og særpreg.

Facilitetene
Eiendom og bygninger ble nylig modernisert og oppgradert og fremstår i dag som et
attraktivt spise- og overnattingssted med hotellstandard. Stedet har inntil 60 sengeplasser,
primært i dobbeltrom. De fleste rommene inkluderer eget toalett og dusj.
I disse omgivelsene vil det være rom for hvile, avslapping, gudsnærvær og masse aktivitet og
glede!
PRISER:
Voksne
kr 400
Ungdom 10-18
kr 200
Barn 0-9
Gratis
Familie (makspris)
kr 1.100
PROGRAM
Fredag Prisene inkluderer kost, losji og konsert fredag kveld
17:30
18:30
19:30
20:00
21:30
23:23
Lørdag
08:00
08:30
09:00
10:30
12:30

Ankomst og registrering
Pizza
Oppmøte kirken
Konsert – Lewi Bergrud
Nattcafe
Natt-ro
Stillestund – musikk
Stillestund – musikk & bibeltekster (høytlesning)
Frokost
Aktiviteter
Lunsj

13:15
15:30
17:00
18:30
20:00
23:23
Søndag
08:00
08:30
09:00
10:30
12:00
12:30
13:15

Aktiviteter forts.
Varm grill – self service – pølser med tilbehør
Quiz m/ fruktservering
Middag
Musikalsk cafe m Bingo, etc
Natt-ro
Stillestund – musikk
Stillestund – musikk & bibeltekster
Frokost
Gudstjeneste m nattverd – u-lovsang & Grethe Borge
Pakking og rydding
Lunsj
Avreise

PÅMELDING:
Send e-post til: janneg@online.no eller på tekstmelding til: 951 77 966
Frist for påmelding og innbetaling: 15. august
Gi beskjed om evt matallergier/intoleranser
Stedet har i hovedsak dobbeltrom, med dobbeltseng som kan skyves fra hverandre. Noen rom har i
tillegg sovesofa. For ungdom har vi også noen rom med 4-6 senger. Gi beskjed om du/dere har
spesielle ønsker, så vil arr.gruppa forsøke å legge til rette på best mulig måte.
Obs!
Det er IKKE nødvendig å bringe med sengetøy, gjelder også trekk og laken. Skogskola står for dette.

