Velkommen til
12.juni 2017

Så bra at du har meldt
deg på Visjon 2017! Vi
håper at du skal få en fin
festivalopplevelse og vil
gjerne dele noen ting
vi tror er fint å vite på
forhånd.

De fleste spørsmål du har
rundt festivalen vil du få
svar på via visjons nettside og facebookside.
Eller du kan se kontaktsiden for å finne rette
person å spørre.
12.juli får du en e-post
med registreringsbevis
og den mest oppdaterte
infoen vi kan gi.
Vi sender ut velkomstmail med infoskriv til
alle som har påmeldt
barn på UngVisjon i
løpet av uke 28.

Mat og kiosk Åpningstider og

serveringstilbud ble kraftig utvidet i fjor
og blir minst like bra i år. Detaljer kommer på nettsiden. Du kan kjøpe gode
retter til både lunsj, middag og kvelds.

Dugnad er med og bærer Visjon.
Stor takk til dere som har sagt ja til
dette! Vi tror at det vil oppleves både
sosialt og kjekt å få tjene sammen
noen timer i løpet av Visjonsuka. Ved
registreringen, vil du få informasjon
om oppgave, oppmøtetid og sted.

Arabisk frokost blir det tors-

dag og fredag. Familien ´Berg´ og
´Hanan´, vår utsending fra Jerusalem,
deler siste nytt fra arbeidet. Kun 15
plasser per dag, pris 100 kr. Dette er
en unik mulighet til å høre ting vi bare
kan hviske om. Dessuten er det en
god frokost i ro og mak. Påmelding til
ingjerd.bandak@frikirken.no.

Flyktninger og innvandrere er

spesielt invitert til årets Visjon. Det blir
bl.a. sjelesorgkurs med tema “Bearbei

19. til 23.juli
ding av den ‘indre bagasje’ en bærer
med seg inn i en ny kultur”. Kurset blir
oversatt til persisk og arabisk, og det
tilbys en-til-en samtaler på kveldene.
Norske medvandrere kan også bli med.

opplevelse. Påmelding til aktivitetene
skjer samtidig med registering.

FRIK festival stiller med flere

På UngVisjon skjer det mye. Det
blir konsert, morgenmøter, mange
ulike aktiviteter, quiz, korssamlinger og
enda mer! Vi har mange flotte ledere
som er veldig klare for å gi barna en
opplevelse for livet! Lederkabalen er
nesten på plass, vi mangler bare et par
speiderledere til. Hvis dette er deg, kon
takter du hege.sivertsvik@gmail.com.

seminarer, oppgradert campspot, lavvocamp og hele to konserter for FRIK,
for å gi alle en ekte festivalopplevelse.
Dere som går i 8-10 klasse, har
en viktig oppgave som hjelpeledere på
UngVisjon, som er avhengige av dere
for at aktivitetene skal bli best mulig.
En stor lavvocamp venter FRIKdeltagerne når de ankommer. Registrering til lavvo skjer på FRIK-området.
Du fordeles til lavvo på grunnlag av
bosted og ønsker gitt ved påmeldingen. Vi håper lavvocampen vil bidra til
et inkluderende miljø.

Stavern Folkehøyskole har
aktiviteter for VGS-elever på formiddagene. Dyktige linjelærere står klare
til å gi deltagerne en lærerik og god

Se resten av programmet for FRIK-festivalen på visjon.frikirken.no. Følg oss på
facebook og instagram @frikfestivalen.

På misjonslørdagen i år blir
det et stort misjonsløp der alle som
vil kan melde seg på, skaffe sponsorer
og løpe. Østsida menighet bidrar med
´Vinn på minuttet´ og UngVisjon deltar
med sceneinnslag og utstillinger av
ting de har laget i løpet av festivalen.
Klippekort kjøper du i misjonsteltet,
der du også kan ta en kopp arabisk
kaffe eller persisk te med oss i løpet av
uka. Eller er du speider? I teltet kan du
ta det splitter nye misjonsmerket!

Du blir ikke alene på Visjon. Per 12.juni er det 948 påmeldte.

