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MØT HØSTEN PÅ OPPDAL!
ll Møt høsten på et av Norges flotteste leirsteder: IMI Stølen på Oppdal!  
Det er seniorutvalget i Normisjon Trøndelag som inviterer til dugnadsleir. 

ll I år starter leiren med lunsj på tirsdag kl 12 og avslutter med middag på torsdag kl 16. 
Hvis du ikke har anledning til å delta alle dagene, er du velkommen til å delta en dag eller 
to (alle monner drar).

ll Vi kombinerer den praktiske innsatsen med godt fellesskap - åndelig og sosialt. 
Om kveldene samles vi og synger sammen. 

ll Vi ønsker deg hjertelig velkommen til inspirerende dager på IMI Stølen!

PS! Inviter gjerne med deg en venn eller nabo. Gjerne noen som ikke har vært på IMI Stølen før...

PÅMELDING:
HELST  VIA IMI STØLENS NETTSIDER  
www.imi-stolen.no 

EVENTUELT TIL IMI STØLEN 
- pr. e-post: post@imi-stolen.no 
- pr. telefon: 72 42 13 70

PRIS:
Leiren er GRATIS.   
Din dugnadsinnsats er verdifull   
for oss, og regnes som betaling.
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