
SOMMERUKA
FOR SENIORER

Jeløy i Moss 16.–21. august 2021

Vi får besøk av:
Roland Utbult, Renate og Morten Gjerløw Larsen, 
Nils-Petter Enstad, Marit Selbæk, «Mennialledager», 

TEFs jazztrio og flere.

Vi tar imot påmeldinger mellom 1. mai og 15. juni. 
For påmelding se www.perleportalen.no

Dette kan du oppleve: 
Flotte fellesskap – god mat – konserter – gudstjenester – 
foredrag – kreativitet – god sang og musikk – strandturer 
– spennende gjester – tur til en kulturinstitusjon i Oslo

Noen av årets gjester på 
Senioruka 2021

Frelsesarmeens seniorarbeid

Gjester på Sommeruka 2020

Frelsesarmeens seniorarbeid



Velkommen til
SOMMERUKA FOR SENIORER
Igjen har vi gleden av å invitere til Sommeruka på Frelsesarmeens 
ressurssenter Jeløy, i Moss. Vi legger til rette for en flott uke med 
mange muligheter, fine gjester, foredrag, konserter og «øyeblikk på, 
i og med hellighet». Det blir god mat fra Jeløys gode kjøkken,  utflukt 
til en kulturinstitusjon i Oslo. Fritidstilbudene er mange og varierte, 
for eksempel sykkel, strender i nærheten, freesbeegolf, sandvol-
leyball, turmuligheter, utesjakk m.m. Jeløy tilbyr også mange gode 
hvileplasser inne og ute, uansett vær. Vi vil legge til rette for godt 
helsevern i det vi håper vil være pandemiens sluttfase, og håper at 
alle deltakerne har fått mulighet til å ta vaksinen.

Dato: mandag 16.–lørdag 21. august 2021
 
Mandag:  Ankomst fra kl. 16.00 • Middag kl. 17.45
Lørdag: Avslutningssamling kl. 10.00 • Lunsj kl. 12.00

Pris: 
Enkeltrom: 4900,– 
Dobbeltrom (pr. pers): 4400,–

Har du behov for ekstra overnatting før eller etter festivalen? 
Enkeltrom kr 600,–, dobbeltrom kr 450,– per natt. 
Frokost er inkludert.
 
Transport ankomst- og avreisedagen:
Mandag: Oslo S til Jeløy kr 200,–   Avreise fra Oslo S kl. 14.00
Lørdag: Jeløy til Oslo S kr 200,–   Avreise kl. 13.30 
(ankomst Oslo S ca. kl. 14.45) 
 
Vi tar imot påmeldinger mellom 1. mai og 15. juni.
 
Arrangementskomiteen: 
Thor Fjellvang, Ruth Bente Paulsen, Karstein Kristiansen, Tove Ro-
holt og Jostein Nielsen
 
Påmelding: 
Se www.perleportalen.no 
Har du spørsmål vedrørende påmelding, kontakt Jeløy kurssenter 
på tlf.: 408 03 919 eller e-post: booking@frelsesarmeen.no

For mer informasjon om arrangementet kontakt 
senior@frelsesarmeen.no eller på tlf.: 965 04 84

Velkommen til ei uforglemmelig uke 
med nye opplevelser og velsignelser!


