
   

   

FORSOMMERFEST OG GENERALFORSAMLING  HURDAL 
SYN- OG MESTRINGSSENTER, 8. – 12. JUNI 2022 

Vi er på vandring gjennom livet, og fra 8.-12. juni legger KABB vandringen via Hurdal syn- 
og mestringssenter. «Med troen i livet» er tema for samlingen og med pilegrimsvandrerens 
perspektiv og dagsrytme inviterer vi til et spennende og variert program med rom for tro, ro 
og aktivitet. Hver dag kan du delta i tidebønn tre ganger – dette er korte samlinger 
morgen, midt på dagen og om kvelden. Synes du det blir for mye så velger du etter ditt 
behov – du trenger ikke være med på alt. Vi samles daglig til «Med troen i livet»-samlinger 
der flere av våre medlemmer deler sine troshistorier og om kveldene blir det fest og 
fellesskap.  
 
Velkommen 
 

Onsdag 8. juni 
Fra 14.30:  Ankomst 
 
18.00:  Velkomstmiddag 
 
20.00:  Med troen i livet -samling ved Inger Anne Ilebekk og Heidi Halvorsen 
 
21.30:  Kaffeslabberas  
 
22.00:  Tidebønn 
 
22.30:  Kveldsåpent – quiz, kos, har du noe du vi dele?  
 

Torsdag 9. juni    
07.30:  Grytidlig ved Hurdalssjøen – tidebønn for morgenfugler   
 
08.00:  Frokost – du kan spise når du vil mellom 08.00 og 09.00 – det er 
ingen felles start, men det blir gitt informasjon flere ganger underveis. 
 
09.30:  Med troen i livet - samling ved Finn Tore Eivik 
 
11.00:  Avreise pilegrimsvandring. Vi skal kjøre buss til Tingelstad gamle 
kirke på Hadeland. Vi spiser lunsj og skal vi være med på en utsendelse og 
oppleve kirken Vandringen strekker ser over 3,5 kilometer på stille grusvei i 
vakkert kulturlandskap i rolig pilegrimstempo på Kongevegen til Granavolden. 
Det blir stopp underveis med informasjon og inspirasjon. Vi har følgebiler for 
de som ikke vil eller kan gå.     
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På Granavolden blir det enkel servering, omvisning og besøk i Søsterkirkene 
og Pilegrimssenteret.  
Avreise tilbake til Hurdal er beregnet til cirka 16.00  
 
18.00: Middag  
 
20.00: Premierefest for lydbibelen på nynorsk. Innleser og forteller Helga 
Samset og Hans Johan Sagrusten fra Bibelselskapet blir med oss på denne 
festen. Og vi inviterer deg blant annet til å delta i vårt uoffesielle 
verdensmesterskap i hurtiglytting av bibeltekster. Kveldens programvert er 
Kurt Ove Mæland.  
 
21.30: Kaffeslabberas 
 
22.00: Tidebønn  
 
22.30: Kveldsåpent – quiz, kos, har du noe du vi dele? 
 

Fredag 10. juni 
07.30: Grytidlig ved Hurdalssjøen – tidebønn for morgenfugler   
 
08.00: Frokost  
 
09.30: Med troen i livet - samling med Helena Redding 
 
11.00 – 13:00 Åpent KABB-torg: Møt biblioteket, lær om daisyspillere, få 
eller gi hjelp til å bruke mobilen mer til å lytte og lese, lær om digital møter, 
hør om salmebokprosjektet «Salmebok for alle», gi KABB ros eller ris, kom 
med dine ønsker, ler mer om hvordan KABB kan hjelpe deg, få informasjon 
om «Kortreist», tips oss og få tips om tilrettelegging i kirken/menigheten og 
test «Kirkeboka Mi». Du kan vandre rundt på KABBtorget så lenge du vil, 
lære og gi tilbakemeldinger.  
 
13.00: Lunsj 
 
14.30: Natur og friluftsaktiviteter – flere detaljer kommer.  
 
16.00: «Alle kan synge gospel seminar» med Leif Ingvald Skaug og Heidi 
Halvorsen. Bli med og finn frem til gospelsangeren i deg selv. Her kan du 
prøve om gospelkor er noe for deg! Heidi Halvorsen kjenner du kanskje fra 
KABBsammenheng. Broren, Leif Ingvald Skaug, er en av Norges fremste 
gospelinspiratorer. Gi gjerne beskjed om du vil være med til KABB på 
forhånd, så får du sangene på forhånd.  
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18:00: Middag  
 
 
20:00: KABB-talkshow: Vi inviterer deg til å være med på en reise inn i 
KABBs fremtid. Det blir også presentasjon av styrekandidater til landsstyret 
og innspill utenfra. Ta med deg popcorn og kom!  
 
21:30: Kaffeslabberas  
 
22:00: Tidebønn  
 
22:30: Kveldsåpent 
 

Lørdag 11. juni  
07.30: Grytidlig ved Hurdalssjøen – tidebønn for morgenfugler   
 
08.00: Frokost  
 
09.30: Generalforsamling åpner, hilsen fra styreleder: Kjersti Lium 
 
12.45: Tidebønn  
 
13.00: Lunsj 
 
14.00: Generalforsamlingen starter igjen 
 
17.00: Valg 
 
18.00: Middag  
 
20.00: Velkommen til den store «Alle kan synge gospel»-konserten. Kast 
deg ut i allsangen, lytt til Hurdal KABB-Choir under sin dirigent Leif Ingvald 
Skaug, som også bidrar med sang og musikk sammen med Heidi Halvorsen.    
 
21:30: Kaffeslabberas 
 
22:00: Tidebønn  
 
22:30: Kveldsåpent 
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Søndag 12. juni  
08.00: Grytidlig ved Hurdalssjøen – tidebønn for morgenfugler   
 
08:30: Frokost  
 
11:00: Med troen i livet – gudstjeneste. Kåre Grumstad er liturg, Kjersti 
Lium og flere KABBdeltakere bidrar med innslag. Det blir også nattverd og 
ofring til KABB.   
 
13:00: Lunsj  
 
14:00: Avreise 
 
NB: Det kan komme endringer i programmet.  
Alle KABB sine arrangementer er alkohol og rusfrie. Det betyr at det ikke er 
lov å ta med eller kjøpe alkohol på våre arrangementer 
KABB 06052022 
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