Velkommen til en opplevelsesrik tur!

Estlandskomitéen i Byneset menighet
og Estlandsforeningen i Midt-Norge:

Pris : Rute 1 med buss hele veien: 8.500,- og Rute 2, med egen transp. til Tallinn: 6500-

Vi har gjort hva vi kan for å få en så rimelig tur som mulig, og i prisen ligger:
Busstransport, hele turen for rute 1, og fra Tallinn for rute 2.

Vi vil legge opp stopp for påstigning der det er naturlig langs ruten
Trondheim 4 Stjørdal 4 Sverige.
Overskudd Prisen for turen er ”barbert” etter et budsjett på 25 betalende personer. Skulle

det bli et overskudd ved flere deltakere / kollekt vil estlandsforeningen fordele dette etter
beste skjønn.
Overnatting på hotell (i dobbeltrom).

Estland

På Hållandsgården i Sverige bor vi etter pilegrimsstandard. Det vil si at vi tar med oss eget
sengetøy (Laken/trekk/putevar) eller lakenpose. Sengetøyet kan vi få vasket og gitt bort i
Estland. Det er stor mangel på slikt. Frokost er innberegnet alle steder.
Guiding etter programmet

------Ikke innberegnet i prisen er: Enkeltrom på hotell, eller ferge
(Tillegg i prisen hvis mindre enn 4 i lugaren).
Mat og drikke utenom middag. Driks er ikke medregnet på middagene, og her bør man gi ca 10% av
det maten koster. Kanskje 20 - 25 kr. per person....
Hjelp Siden vi kjører buss, så kan vi også få med oss ganske mye. Varme, gode (rene)

klær, gaver til barn osv. Ta kontakt med Ann-Elin Slettahjell dersom du lurer på hvilke behov man kan
være med å avhjelpe / hvor mye vi kan ta med. Vi skal ha med maling til menigheten i Helme....
Sang Vi skal besøke mange institusjoner, og vi skal delta på konserter og samlinger der det er naturlig

(02.) 05. - 12. juni 2017

«Menighetsfellesskap

og diakoni over landegrenser»

med noe fellesbidrag med oss som gruppe - og hva er vel da mere naturlig enn å synge litt? Mange av
sangene i vår egen sang- og salmeskatt er også felles med våre estiske venner. Vi øver på veien!
Øivind tar med trekkspill og leder an!
Påmelding

•
•
•

Påmelding innen 1. april 2017.
1. Påmeldingspenger, 2000 kroner pr. deltaker, betales til konto 4200 33 73449 (Estl.
foreningen v/H. Venås) Husk å merke innbetalingen med navnet til den eller de som påmeldingen
gjelder for.
2. Restbeløpet vil bli fakturert fra midten av april. Skulle du måtte avlyse reisen, og det er mer enn
4 uker til avreise - får du alle pengene som er innbetalt tilbake, inkl. påmeldingspengene.
Er det mellom 4 og 2 uker til avreise får du halvparten tilbake.
Er det mindre enn 2 uker igjen - ingen refusjon.

Arrangør Estlandskomiteen i Byneset menighet og Estlandsforeningen Midt-Norge
Kontakt: Byneset menighet v/ Helge Venås Mail: hv456@kirken.no

		
			

Telefon: 48113942

Ann-Elin og Audun
Slettahjell

Øivind Berg

Lars Høiseth
sjåfør

Helge Venås

Estland 2017.
Vi besøker Byneset menighets vennskapsmenighet i Helme, sør i Estland.
Vi feirer 15 års jubileum for barnehagen i Tapa.
Vi besøker sykehuset og Mercy center i Narva.
Vi skal ha det hyggelig. Guiding . Konserter.

Denne gang har vi lagt opp til to forskjellige ruter til Estland.
Rute 1: med buss hele veien ( 8500,- )
Rute 2: med Fly til Estland, og buss tilbake. ( 6500,- pluss flybillett som du ordner selv. )
Mange lurer på hva de kan ta med å gi bort til mennesker vi møter.
* I Narva trenger de toilettsaker, sengetøy, kaffe, pent brukte klær, som skal være rene og hele!
* I Helme skal noen av oss på hjemmebesøk og der trenger de også klær, sko, kaffe, noe godt å bite
i , sengetøy m.m.
* I Tapa er det bruk for pent brukt barnetøy til barnehagebarna. De trenger leker.
* I andre etg i Trønderheimen trenger beboerne toilettsaker, sengetøy og kaffe m.m.
* Hvis du vil være med å spleise på grillmat i Tapa, så er du velkommen til det.
* Vi ønsker at barn og foreldre, pluss beboerne i 2 . etg skal få spise seg mette denne dagen. At de
føler det godt å få besøk og at de er viktige for oss.
* I Sakkussarre er det 50- og 60 årsdager.
De inviterer oss til å være med å feire. Det blir fest utendørs hvis været blir bra.
* På Diakonisykehuset i Tallinn kan vi gi noen kroner, så de kan kjøpe kaffe til pasientene. De har et
stramt budsjett og ofte er det ikke penger til ettermiddagskaffe, noe mange gode venner i Norge
har sørget for at det blir mulighet for.

RUTE 1
Fredag 2. 6
Avgang med buss fra Trondheim Stasjon kl 1200.
		
Kl 1500: Ankomst Hållandsgården i Jämtland.
		Kveldsmat
		
Konsert kl 1930. Med Robi-Rohi fra Tallinn og
		
”Øivind Berg Negro Spiritual prosjekt 17.”
Lørdag 3.6:
Frokost og avreise til Stockholm hvor det blir konsert med Robi-Rohi.
		
Kjøper mat på veien til Stockholm. Overnatting
Søndag 4.6
Frokost. Gudstjeneste. Kjøper mat.
		
Kl 1600: Oppmøte på havna med avreise til Tallinn. Middag om bord.
Mandag 5.6:
Ankomst Tallinn. Vi besøker gamlebyen. Kjøper lunsj.
		
Kl 1330: Vi møter deltagere som kommer med fly fra Norge.
		
Vi kjører til Narva. Se videre program på neste side.

Program
RUTE 2
Mandag 5. 6
Avreise med fly fra Trondheim. Ankomst Tallinn kl 1305. For denne, rute 2, bestiller
man selv flybilletter til Tallinn. Helge Venås er reiseleder på fly. Alternativ til Gardermoen er nattog til
minipris.
Vi møtes av norsk buss på flyplasseni Tallinn. Vi kjører til Narva, grenseby til Russland.
		
Overnatting på Narva hotell. Middag på hotellet.
Tirsdag 6. 6 Frokost på hotellet. Guiding i Narva by. Besøk på sykehuset og Mercy center.
Vi møter sykepleier Larissa, som er ”vår” hospice-sykepleier, som mange i Norge er med å
betaler lønn til. Hører om Hospice-prosjektet. Møter tolken vår Tatiana.
Vi kjøper oss lunsj på byen. Middag om kvelden på restaurant.
Onsdag 7. 6 Frokost på hotellet. Avreise til Helme menighet. Stopper i Tartu, universitetsbyen. Guiding.
Kl 1500: Avreise til Helme In-sjekk på Turistfarmen.
Kl 1800: Middag.
Kl 2000. Konsert i chamberhall i Torva. Lokale kor.
Torsdag 8. 6 Frokost på turistfarmen. Guiding i Helme.
Ser kirkeruinene, Torva by, hjemmebesøk. Spiser middag.
Kl 1800: Gudstjeneste i kirka. Overleverer maling fra Byneset menighet. Møter menigheten.
Fradag 9. 6 Frokost på turistfarmen. Avreise til Tapa- Guiding i Trønderheimen. Vi forbereder utefesten!
Kl 1600: Jubileumsfest i barnehagen. Friluftsfest med grilling og konsert v/ RobiRohi.
Alle barn, foreldre og brukere i 2.etg i Pollu 6 er spesielt velkommen .
Lørdag 10. 6 Frokost på hotellet. Vi besøker Sakkusarre metodistkirke, pastorparets hjem, 		
hvor vi feirer bursdager, 50 og 60 år.
Besøker Palmse gods. Program kommer etter hvert. Det er planer om utefest.
Om kvelden kjører vi inn til Tallinn. Overnatting på hotell.
Søndag 11. 6 Frokost på hotellet. Utsjekking.
Besøk på Diakonisykehuset kl 1030. Sang.
Kl 1130: Bytur med guiding. Kjøper lunsj.
Kl 1630: oppmøte på havna. Avreise til Stockholm. Middag om bord.
Man12. 6 Ankomst Stockholm ca kl 1000. Vi tar strake veien hjem med buss.

Grenseløst vennskap

