
Bibelkurs på Lauklines 
17.-23. april 2023

Misjon Sarepta inviterer til bibelkurs i nord, med fokus på forkynnelse og kristent fellesskap. 
Vi bor på idylliske Lauklines, ca 40 minutter fra Tromsø sentrum, hvor alt ligger til rette for 
hvile og flotte naturopplevelser. Vi håper aller mest at dager over en åpen bibel vil gi hjelp i 
den enkeltes trosliv. Talere blir Hans Bergane fra Romsdal og Jan-Tore Olsen fra Troms. 
Begge reiser som forkynnere i Misjon Sarepta. Hans vil ha bibeltimer fra Kolosserbrevet og 
Jan-Tore vil ha bibeltimer med overskriften ”Jesus fra Nasaret”.

Vi ønsker velkommen til ei innholdsrik uke med mye forkynnelse og spennende utflukter. 
Fjellheisen, Ishavskatedralen, Tromsøbadet, Polaria (arktisk opplevelsessenter) og Sommarøy 
er alle populære utfluktsmål. En av dagene tar vi også ferge over til magiske Senja, og rund-
reise på øya. Tromsø byr på et mangfoldig aktivitetstilbud; Fjell- og fotturer, isfiske, kajakk, 
hundekjøring, tur på sykkel eller sparkstøtting m.m. Eller bare være i ro og høre bølgene slå 
mot land. Kanskje blir det også anledning til en havfisketur dersom vær og forhold skulle tilsi 
det. Ellers ligger det til rette for mange gode samtaler både om tro og liv. Varmt velkommen!!  



Dagsorden:

Kl 09.00 Bønn
 ”  09.30 Bibeltime I
 ”  10.30 Kaffepause
 ”  11.00 Bibeltime II
 ”  12.00 Utflukter og aktiviteter
 ”  17.00 Middag
 ”  19.30 Møte i Lauklines bedehus
 ”  21.30 Sang- og delestund

Åpningsmøte mandag 17. april kl 19.30
Avslutningsmøte søndag 23. april kl 11.00

Møter og undervisning:
Bibeltimene holdes i loungen på Lauklines, 
mens kveldsmøtene vil bli på bedehuset.

Hjertelig velkommen i Jesu navn!

Bibelkurs på Lauklines 
17.-23. april 2023

Priser:
Kr 4.990,- pr. pers. som inkluderer;
 - 6 overnattinger i rorbu (dobbeltrom)
       Tillegg for enkeltrom: Kr 990,-
 - Middag alle dager
 - Kursavgift
 - Vertskap
 - Ledere på utfluktene

Overnatting:
Vi har base på Lauklines (www.lauklines.no) 
hvor vi bor i moderne og velutstyrte rorbuer 
helt ute på bryggekanten. Det er 
2 dobbeltrom, 1 enkeltrom, 2 bad, kjøkken 
og stue i hver rorbu. Her ordner vi oss selv 
med frokost m/nistepakke og kveldsmat. 

Gi beskjed ved påmelding om du har behov 
for transport fra Tromsø til Lauklines.

Påmelding: Løpende påmelding så lenge det er ledige plasser
                           Telefon: +47 482 65053 / Mail: jtolsen@misarepta.no


