
Bibelskolen på Fossnes ligger i Stokke 
kommune, ca. 25 km nord for Sandefjord og 13 km 
vest for Tønsberg. 

Det går tog til Stokke stasjon som ligger 12 km fra 
Bibelskolen på Fossnes.  Sandfjord lufthavn Torp ligger 
ca. 20 km fra Bibelskolen. 

Gi beskjed ved behov for henting på:
Mobiltelefon 411 01 223.

       
      

Sommersamling Sommersamling 
Fossnes Fossnes 

Tors. 9. - sønd. 12. juli 

2020

www.nll.no

Her en kilde rinner, Salig hver som finner 
Kilden dyp og klar, Skjult, men åpenbar.

Om du der deg tvetter, Den hver synd utslet-
ter, Denne kilden god Er vår Frelsers blod.

    Reise

E18

312 mot 
Tønsberg

E 18 mot
Oslo312 mot Kongsberg 

Fossnes

Adr.: Fossnesveien 13B, 3160 Stokke

INFORMASJON 
 
Årsmøtet i NLL utsettes til sommersamlingen 2021, 
på grunn av den rådende koronasituasjonen.

Det er likevel besluttet at vi ønsker å arrangere en 
forkortet sommersamling fra torsdag til søndag. 
Skal dette kunne gjennomføres på en forsvarlig 
måte, må en del bli annerledes i år:

1. Overnatting/mat.  Vi oppfordrer alle som bor 
lokalt til å bo hjemme og ha med seg mat til sin 
familie for hver dag, slik at det blir færre i matsalen. 
Da kan vi klare å overholde avstandsreglene. De 
som bor i telt og campingvogn bør også oppfordres 
til å ha alle måltider nede på campingplassen.

2.  Møtene.  De som har meldt seg på hele som-
mersamlingen og som bor på internatet, er selvs-
krevne til alle møter. 

Alle andre må – innen søndag før sommersam-
lingen starter – melde fra til påmeldingsansvarlig 
om hvilke møter de ønsker å delta på(se mobil nr. 
på siste side). For å utnytte plassen må familiene 
sitte sammen p.g.a. «en-meters-regelen» som ikke 
gjelder personer i samme husstand. Sannsynligvis 
må noen sitte oppe på Ekely for å høre, eventuelt 
ute hvis det er fint vær.

3. Hygiene. Det blir også gjennomført nødvendige 
hygienske tiltak med tanke på å minske smitte-
risikoen. 



 

  Program

  Måltider

0-5 6-12 Student/ 
ungdom

Over 18

Middag Gratis kr  60 kr  90 kr  120
Frokost/ 
kvelds

Gratis kr  30 kr  50 kr    80

Over-
natting

Gratis kr  50 kr  100 kr  200

Døgn Gratis kr 150 kr  250 kr   450
Full pen-
sjon

Gratis kr 400 kr  700 kr 1200

Talere (Hovedmøtene) 

Ledere

Sangere

Årsmøtet utgår i år

Betaling

Priser

  Påmelding og informasjon:

Nr: 15095
Du kan gi/betale med: 

Vipps nr: 15095
På linjen..........:  «Skriv inn en melding ...», 
skriver du inn:  Kollekt, bøker, overnatting etc. 

Torsdag
19.30 Vitnemøte  
             Andakt v/ Lars Fredrik Ellingsen

Fredag
08.00 Bønnemøte
10.00 Bibeltime (1) - Lars Fossdal
11.30 Bibeltime (2) - Lars Fossdal           
             Tema: Evangeliet om Guds rike
11.30 Barnemøte - Kari Brennsæter
19.30 Kveldsmøte - John Peder Samdal
21.30 Ungd. spørretime, flere deltar  

 
Lørdag
08.00 Bønnemøte
10.00 Seminar (1) - Per Bergene Holm
11.30 Seminar (2) - Per Bergene Holm
            Tema: Gud - historiens Herre, i GT og NT 
11.30 Barnemøte - Anna-Marie Laberget
16.00 Misjonstime - John Peder Samdal
19.30 Kveldsmøte - Lars Fredrik Ellingsen

 
Søndag
08.00 Bønnemøte
10.30 Søndagsmøte - Lars Fossdal
12.30  Middag og avslutning

Flexifrokost                  08.30-09.15
Torsdag middag m/ kaffe               14.00
Fredag / lørd midd. 13.00,  sønd.    12.30
Kveldsmat                         18.00

John Peder Samdal, Per Bergene Holm, Lars 
Fossdal, Lars Fredrik Ellingsen

Martin Fjære (hovedleder), Reidar Heian, Fredrik 
Thorbjørnsen, Gunnar Fossli, Dag Rune Lid

Fossneskoret  m/ flere.

På grunn av restriksjonene og forventet redusert 
fremmøte har Landsstyret besluttet at årsmøte ut-
går dette året. 

 
Bankkontonr................... :  3000 22 26193

   Dersom det gjelder store gaver, anbefalar vi at en benytter  
   kontanter eller nettbanken, da banken tar 2.5  prosent ved  
   bruk av  Vipps-løsningen mot NLL. 

NB! Maks. kr. 3000  pr. familie!
(Gjelder ved full pensjon og barn 0 - 17 år)

 
Vask av rom ..................................    
Fratrekk fra ordinær pris for å 
ligge på sovesal pr. natt ...................  
Leie av sengetøy pr. sett .................    
Oppredd seng ...................................   
Tillegg for enkeltrom pr. natt ........    
Campingvogn pr. døgn ....................   
Telt pr. døgn pr. person ...................   

 
    André Heian,   Mobil: 411 01 223
    E-post:  andreheian@gmail.com 

    Vær raske med påmelding, da det fylles 
    fort opp. Betaling gjøres på nettbank  
    eller ved ankomst / innkvartering. 

    Påmeldingsfrist:    12. juni!

kr  300
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kr  100 
kr  150
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kr    15


