FEMUND FJELLSTUE
LØRDAG 27. MARS 2010
Kl 18 har vi
Helgrillet ytrefilet med kantarellsaus, salat, saltbakte
poteter, aioli, nybakt olivenbrød m.m.

PALMESØNDAG 28. MARS 2010

FLY INN
Etter Gudstjenesten i Elgå kirke er alle varmt velkommen
til Femund Fjellstue hvor vi serverer lunsjbuffet med varmretter.
Sjøstua viltrestaurant er dekket samt at vi har servering ute på vår overbygde terrasse
med flott utsikt til rullebane!

GPS: N 62grader 10`01,3” - E 11grader 56`37,9” WGS84

HJERTELIG VELKOMMEN!
www.femundfjellstue.no tlf 0047 62459541

Fly-in gudstjeneste i Elgå kirke, Palmesøndag, 28. Mars 2010 kl 13.00.
Årets fly-in gudstjeneste på Vermundsjøen gikk i vasken, bokstavelig talt(nesten; isen var for dårlig!).
Etter gode og oppmuntrende tips satser vi nå på fly-in gudstjeneste ved Femunden! Elgå ligger på
østsida av sjøen.
Posisjon: N 62 10 E 11 56. Jeg vil tro at høyde over havet er et sted mellom 2000 ft og 2100 ft.
Det er brøytet to parallelle baner på Femunden i år, den østre er tråkket og er egnet for ski mens den
andre er brøytet for landing på hjul. Begge er ca 700 m lange. I forbindelse med filmopptak er det
brøytet et område på 700 – 800 m x ca 70 m litt lengre ut på sjøen! Dette området blir disponibelt for
fly til Palmesøndag!! Med andre ord, det blir god plass til landing/avgang og parkering!!
Fjellstua inviterer til overnatting og bespisning. De har også muligheter for motorvarmere til fly.
Overnatting bør avtales på forhånd!!
Se mere info på www.femundfjellstue.no Tlf 00 47 62459541

I nærheten av Brekken(øst for Røros) avholdes det pilkekonkurranse på lørdag 27. mars. Se egen info
fra Ole Jørgen Kjellmark.
Her kan det ligge an til en heftig og variert week-end-opplevelse.Hva med pilking ved Brekken lørdag,
deretter flytur til Elgå for overnatting til søndag?
Dette kan bli en “nær Alaska-opplevelse”!!
Vi jobber med å sette opp personell til gudstjenesten.
Det er avklart at kirketjener Johan Halstein Elgåen blir med. Likeså Jostein Løkken fra Os. Han har
deltatt mange ganger tidligere med sin vellydende saksofon. Prest er, som vanlig, undertegnede.
MAF deltar med info om sitt viktige arbeid i vanskelig tilgjengelige områder rundt om I verden.
Mer informasjon etter hvert som vi nærmer oss!
VELKOMMEN!!!
Thomas Midtsund

