
 

 

Velkommen til Regionkonferansen 2023 

Bergen 25.-27. august 

Glade Y’s Men til tjeneste    



 

 

Program 

Fredag 25. august 
 
13:00 – 15:30  Registrering av konferanse-deltakere på Terminus hotell                   
15:00 – 15:30  Kaffe og rundstykker for deltakere på årsmøte 
15:30 – 18:00  Årsmøte 
18:30 – 20:00  Kveldsmat 
20:30 – 22:00  Konsert  «Syng med oss» - kveld i St. Jakob kirke 
 
Lørdag 26. august   

07:00 – 08:30  Frokost på ditt hotell 
09:30 – 12:30  Inspirasjonsforedrag på Terminus Hotell  

 ved Helge Drange og Magne Lerø 
12:30 – 13:30  Lunsj på hotellet  
13:30 – 15:00  Guidet tur - forskjellige turer etter bestilling 
15:00 – 19:00   Bergen på egenhånd 
19:00 – 23:00  Bankett i Terminus Hall – festtale ved Ola H. Grytten 
 

Søndag 27. august 

08:00 – 10:00   Frokost på ditt hotell 
11:00 – 12:30  Gudstjeneste i St. Jakob  
13:00 – 14:00  Kirkekaffe 
 
I påmeldingen velger du hvilke alternativer for deltakelse du ønsker 

⃝ Hele konferansen (fredag – søndag) kr 2 400,- før 1. juni.  Etteranmeldelse kr 2 750,- 
⃝ Ulike dagpakkealternativer: 
 Årsmøtedelen fredag inklusiv kaffe og rundstykker – kr 250,-  
 Mat i forkant av konserten kr 200,- 
 «Syng med oss» - konsert fredag - kr 250,-  
 Inspirasjonsforedrag m/lunsj lørdag – kr 650,- 
 Bankett lørdag – kr 1 000,- 
 
Guidet tur-alternativer: Alle turer kr.150 pr tur 
Se liste i påmeldingsskjemaet over de ulike turene du kan velge mellom 
 



 

 

Informasjon om konferansen 
 
Vi har valgt ærverdige Grand Hotell Terminus som konferansehotell. 
Hotellet ligger sentralt til i forhold til jernbanestasjonen, buss og bybane 
Et godt utgangspunkt til bysentrum med korte gåavstander. Alle severdigheter og  
guidede turer ligger i gåavstand fra konferansehotellet. 
  
 
 
I tillegg til det tradisjonelle årsmøtet på fredag  
ettermiddag, arrangerer vi en bli kjentkveld med 
mat og intimkonsert i St. Jakob kirke. Her blir vi 
underholdt av Marianne Juvik Sæbø, Terje  
Kleppe og deres musikere. Du får være med å 
synge gode, gamle sanger fra Treklang sitt  
repertoar og dagens nye friske sanger.  
 
 
 
Lørdag formiddag, etter en deilig natt og god frokost, møter vi 
hverandre til inspirasjonsdag på Terminus Hotell. Her lar vi oss 
inspirere av Helge Drange og Magne Lerø.  Vi vil også ta imot nye 
utfordringer i utviklingen av vår egen organisasjon. 
Etter inspirasjonsseminaret blir det servert lunsj til alle på  
Terminus. 
 
 
 
På festkvelden i Terminus Hall serverer kjøkkenet god mat. Det lages et rikholdig 
program med kulturelle og musikalske innslag. Denne kvelden vil Ola H. Grytten  
inspirere oss med skjemt og alvor. Kvelden blir også et møte mellom nye og gamle 
venner i Y’s Men. 
  
Glade Y’s Men til tjeneste  
 
Som det fremgår av programmet ønsker vi å invitere dere til å kunne bli godt kjent i Bergen sentrum på 
lørdag. Vi setter opp ulike guidede turer i tilknytning til ulike museer og turistattraksjoner i sentrum av 
Bergen. Guidene vil fortelle om Bergen sin historie og kultur. 
Vi kan nevne Bryggen, Haakonshallen, Rosenkranztårnet, Museumshagen, Gamle Bergen og for de  
sprekeste en tur til Fløyen med vandring tilbake til sentrum. En flott tur. 
Turene blir omtalt mer detaljert på hjemmesiden og i e-post til hver klubb på et senere  

tidspunkt. 



 

 

Priser og påmelding  

 
Hotell 

Overnatting Grand Hotel Terminus og Zander K ved å oppgi kode 038103 

Dobbeltrom   1 590,- pr rom pr døgn  
Enkeltrom   1 390,- pr rom pr døgn  
 
Overnatting Augustin Hotel ved å oppgi kode 056746  

Dobbeltrom   1 340,- pr rom pr døgn  
Enkeltrom     1 140,- pr rom pr døgn  
 
Overnatting bestilles direkte til hotellet på telefonnummer 55212500. Husk å oppgi kode. 
Dersom du/dere ønsker et annet boalternativ, står dere fritt til å gjøre det. 

 

Konferanse 

Konferanseavgiften inkluderer årsmøtedelen med kaffe og rundstykker, kveldsmat, «Syng 
med oss» - kvelden, inspirasjonsforedrag, lunsj, bankett og kirkekaffe.  
For guidet tur tilkommer det en kostnad på kr 150,- pr person. 
 

Dersom du melder deg på før 1. juni, får du konferansen til kr 2 400,-.   
Påmelding etter 1. juni koster kr 2750.-. 
Det er også mulig å delta på enkelte deler av arrangementet - se påmeldingsskjemaet. 

Påmeldingsfrist 1. august.  
 

Påmelding gjøres her: Trykk på lenken og følg instruksjonen på Connect 365 

http://kfuk-kfum.no/aktiviteter/event-id-35394  

 
Påmeldingen er bindende! 

 

Kontakt 

Eventuelle spørsmål om konferansen eller påmelding kan rettes til Thor Lütchen-Lehn, tlf 
41 42 54 89, eller Arne Mosefinn, tlf. 91 59 14 10. 

 

 

 

 
Bilder: John Skogheim 

https://kfuk-kfum.no/aktiviteter/event-id-35394

