
RI  ELIG

Velkommen til Frikirkens som-
merfestival i idylliske Stavern! Vi 
gleder oss til å møte deg i Tunet, 
som byr på samtaler i sofaen 
med  musikalske innslag i år. Hits 
for Alle-gjengen  ønsker store og 
små velkommen til Stavernhal-
len, og tradisjonen tro  løper vi 
til inntekt for misjons arbeidet på 
lørdag!

 
Konsert med Martin Wikstøl 
Sofaprat med Egil Elling 
 Ellingsen og Mari og Yngve 
Kolltveit
Lisbeth Jølstad fremfører ut-
drag fra Markusevangeliet
”Ikke gjør dette hjemme” med 
Frode Skjold

Tema for årets Visjon er «Rikelig».
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17.-22. juli 2019

«La Kristi ord få                                     rom hos dere!»
Kol 3,16
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FRIK FESTIVALEN ønsker 
alle fra 8. klasse og oppo-
ver velkommen til Visjons egen 
ungdomsfestival. Vi inviterer ung-
dommer fra hele Norge til sammen 
å skape nye opplevelser og nye 
relasjoner, som strekker oss mot 
Jesus, hvor vi rikelig får erfare hans 
godhet. Bli med på et spennen-
de program med ungdomsmøter, 
vann-, ball- og kampsport-aktivite-
ter, «Capture the Flag», seminarer 
og stemning i Campspot. Sov i lav-
voleiren med over 200 andre ung-
dommer og få vennskap for livet. 
Dette blir sommerens høydepunkt!

UNGVISJON tilbyr et godt og variert 
utvalg av aktiviteter og festlighe-
ter for barn mellom 2-12 år. Også 
i år tilbyr vi Tweensfest, der du får 
utfolde deg i et eldorado av opp-
blåsbar morro! Her er det rikelig 
med overraskelser, konkurranser 
og samlinger! Kanskje du er klar for 
aktiviteter som turn, speiding, fotball 
eller Mesternes mester? Aktiviteten 
«Ikke gjør dette hjemme» er tilbake, 
og vi har et hav av ulike aktivitets-
grupper du kan velge mellom. Vi 
holder til i og rundt gymsalen. Følg 
med på nettsiden og se hva som blir 
din favoritt på UngVisjon 2019! 

F E S T I V A L E N

  Påmelding
via checkin.no
  fra 1. april!

     Utfyllende 
     program på
frikirken.no/visjon Følg oss!
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