Gladsang 7.-12. juni 2015

Med Marit Hauge, Irene Krokeide Alnes, Ole Abel Sveen og Johnn Hardang.
Gladsang

Nå er vi i gang igjen med Gla`sang uker på
Hermon. Ukene vi legger vekt på sang,
musikk og glede.
Hermon ligger midt i Skarvheimen, med god
og frisk luft og flott natur.

7. juni: Ankomst til middag kl 18.00.

Velkomstsamling på Hermon
kl 20.30

Dagsprogram

Kl 08.30 Frokost
Kl 10.00 Morgensamling med innslag fra vår
salmeskatt og ord for dagen.
Kl 13.30 Lunsj
Kl 15.00 Vårt deilige badeland er åpent
Kl 16.00 Festivalmusikken øver. Ta gjerne
med egne instrumenter.
Kl 17.00 Sangtimen. Her kan du selv bidra
med sang, eller levere inn forslag til
sanger du vil at vi skal synge.
Kl 18.00 Middag
Kl 20.00 Gla`sang kveld.

12 juni: Hjemreise etter frokost, med gamle
og nye sanger friskt i minne.

Samlinger

Marit Hauge, Irene Krokeide Alnes, Ole Abel
Sveen og Johnn Hardang hjelper med å finne
fram sangglede og godt humør. Spiller eller
synger du selv er du hjertelig velkommen til å
delta. Vi satser også i år på å lage en
festivalmusikk.
Det vil være både morgen- og kveldssamlinger.

Pris: i dobbeltrom og hytte
kr 3600,- pr. pers. i
leilighet og suite kr 4100.pr.pers. inkludert
helpensjon og badeland.

Turer og aktiviteter

Tillegg for enkeltrom
kr 750.-

Du har også mulighet til å oppleve flotte
fjellturer i skjønne omgivelser. Ellers kan du
nyte en avslappende dag i vårt badeland.

Matglede sammen

Vi har bygd to nye spisesaler og kjøkkenavdeling.
Store vinduer gir deg ett åpent blikk ut mot fjellet
og dalen.
Velkommen til ”OPPLEVELSEN”.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til ett
hyggelig opphold hos oss på Hermon.
Gleder oss til å ta imot deg!

Med vennlig hilsen
Ruth og Arne

Nygardsvegen 200, 3577 Hovet ● Tlf. 320 90 300 ● www.hermonh.no

Ved avbestilling p.g.a. av sykdom
senere enn 4 uker før ankomst må
legeattest fremlegges, ellers vil du
bli belastet for 50% av beløpet.

