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Så bra at du har meldt 
deg på Visjon 2018! 
Vi håper at du skal få 
en fantastisk festival
opplevelse og vil gjerne 
dele noen ting vi tror 
det er fint å vite på 
forhånd.

De fleste spørsmål du 
har rundt festivalen vil 
du få svar på via nettside 
og  facebook side. 

Har du meldt på barn, 
får du et eget infoskriv. 

I uka før Visjon får du 
registrerings bevis.

Festivalkontorets tele
fon 99 71 00 71 vil 
være operativ fra man
dag i Visjonsuka.

Campere kan fra samme 
tid ta direkte kontakt 
med camping an svarlig 
på telefon 400 85 037. 

Hvis du kommer til Visjon 
med bil, skal du parker e ved Stavern
hallen eller JKØ. 

Campere som vil la bilen stå under 
festivalen, kan sette den sammen med 
vogn eller telt. Torsdag til lørdag er det 
inn og  utkjøringsforbud fra campin
gen. De få bilene du ser i Tunet eller 
ved gymsalen, hjelper oss med gjen
nomføringen av festivalen.

Registrering starter onsdag kl 
12 på festivalkontoret. For deltakere 
som deltar i Visjon Prestart blir det 
registrering tirsdag kveld.

Ved registreringen får du festival
armbånd til alle de du betaler for. Ha 
armbåndet på hele festivaltiden. Det 
gir adgang til møter og konserter. 

For registrering til UngVisjon og 
tweensFEST møter du i matteltet fra kl 
16 onsdag.  FRIK festivalen har registre
ring i Campspot ved gymsalen.

Festivalguide med program 
og kart finner du på nettsiden og på 
festivalkontoret.

I Tunet vil Visjons egne baristaer 
servere kaffe i verdensklasse og du kan 
kjøpe kaker, snacks, is, godterier, kalde 
drikker og grillmat. Matteltet i Tunet 
har oversikt over tilbudet.

Vi vil ha glutenfrie og laktosefrie varer. 

Campere og andre som vil grille, har 
mulighet til å bruke kullgriller i tunet 
fra kl. 16.30. Velkommen til en trygg og 
sosial grillopplevelse. 

Betaling på festivalkontoret skjer 
med kort eller kontant. I kiosk og grill 
og til kollekt kan du også bruke Vipps. 

Sikkerheten tas på alvor under 
Visjon. Kanskje du vil legge merke til 
noen tiltak, men mye er usynlig.

Et av tiltakene våre handler om sikker
heten for Frikirkens utsendinger. Fra 
scenen vil vi bruke kryptiske navn på 
et par av stedene Frikirken har arbeid, 
og en av talerne har dekknavn. Deltak
ere på Visjon opp fordres til å vise den 
samme forsiktigheten når dere poster i 
sosiale medier.

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 opp gave, oppmøtetid og sted. 

Visjon er både avkobling og til 
kob ling. Få gjerne med deg et for mid
dags møte i Stavernhallen med lov sang, 
undervisning og mulighet for samtale 
og forbønn. Torsdag og fre dag kl.15 er 
det gode seminarer å velge i. HITS for 
alle er en spenstig familie samling kl. 18 
hver dag. Torsdag og fredag kl. 18 kan 
du få med deg en bibeltime. Kvelds
møtene begynner kl.20, og de har 
FRIKfestivalen regien på, – åpne for 
alle. Det er konserter i Tunet hver kveld. 
Og lørdag er det misjonsløp og Vinn 
på minuttet i Tunet. 

Du trenger ikke melde deg på til noe av 
dette. Visjons påmeldingen holder hele 
veien.

Vi sees på Visjon 2018!

Du blir ikke alene på Visjon. Per 22. juni er det 1035 påmeldte. 

https://frikirken.no/visjon
https://www.facebook.com/sommerfestivalen.Visjon

