
 

 

Thon Hotel Fosnavåg 

28 - 30. august 2020 

Påmelding for overnatting til Plussreiser 

70 17 90 00   post@plussreiser.no  plussreiser.no 

Priser: 

Pris per pers i dobbeltrom kr 3150 

Tillegg for enkeltrom  kr 450 

 

 

 

 

Prisen inkluderer: 

• 2 overnattinger i dobbeltrom inkl. frokost 

• Middag fredag kveld 

• Lunsj– og middagsbuffet lørdag 

• Lunsj søndag  

• Pauseservering lørdag og søndag 

• Inngang på alle konserter og samlinger 

 

Arrangør:  IMF Sunnmøre, Kristen Riksradio P7 og Plussreiser  



Ingrid Kjosavik  

Ingrid er en svært allsidig artist som opptrer i ulike sammenhenger 

og på veldig ulike arenaer, alt fra kirkekonserter til små og store   

scener og til prosjektbaserte events. Som sanger er hun allsidig, men  

trives best i sjangrene soul/gospel og vise/jazz.  

Morten Samuelsen  

Med sin særegne varme i stemmen og en unik formidlingsevne har 

Morten Samuelsen nådd mange hjerter med sin sang. Han har flere 

ulike cd produksjoner bak seg både i grupper og som solist. Morten 

har i flere år arrangert sine egne konserter, vært med på musicaler 

og deltatt på ulike arrangementer og konferanser.  Siden november 

2016 har Morten fått leve ut musikkdrømmen på heltid.  

 

Valderøykvartetten 

Kvartetten fra Valderøya på Sunnmøre har opptrådt i over 45 år 

på utallige steder i landet. De en gjeng glade gutter som ser det 

som sin oppgave å formidle evangeliet om Jesus gjennom sang. 

Med    Valderøy bedehus som tilholdssted og utgangspunkt deltar 

de i   ulike sammenhenger, både i og utenfor bedehusmiljøet.  

 

 

Ranghild og Jan Huse  

Ranghild fra Sunnmøre og Jan fra Hardanger utgjør et flott syngende 

ektepar. På sin særegne måte formidler de på en sterk og varm måte. 

Igjennom mange år har de vært tilknytta UIO, noe de fortsatt er.       

I tillegg driver Ranghild kafe i Ålesund og Jan driver som arkitekt  

Marit og Irene 

I over 40 år har disse to damene reist og sunget sammen i Norge 

og ut over landets grenser.De har spilt inn et stort antall         

kassetter og cd plater og solgt mer enn de fleste. I dag bor begge 

på Godøy og er tilslutta Indremisjonsforbundet hvor de reiser 

som sangevangelister. Irene har halvparten av si arbeistid tilknytta 

P7 Kristen riksradio  



 

 

 

 



Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00 

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund 

Program 

Teknisk arrangør: 

Fredag 

18.00 og 19.30 Middag 

18.00 og 20.00 Songmøte  

Laurdag 

07.30 og 08.45 Frukost 

10.30 Songmøte  

12.30 Lunsj 

18.00 og 19.30 Middag 

18.00 og 20.00 Songmøte  

Søndag 

07.30 og 08.450 Frukost 

10.00    Songmøte 

11.45     Lunsj  

 

Appellar ved Johnn R. Hardang fra  

P7 Kristen Riksradio 

KOLLEKT 


