
UNGVISJON 2019 
Hjertelig velkommen til UngVisjon 2019! Vi gleder oss til å bli kjent med 

ditt/dine barn, gi de gode opplevelser med Gud og lage en festival med 

mange fine aktiviteter for barna! Her kommer en del nyttig informasjon til 

deg/dere som har barn på UngVisjon:  

 

• Registrering 

På onsdag 17.juli kl.15.30-16.15 i matteltet foran hovedbygget, er det 

registrering for alle deltakerne på UngVisjon. Her er det viktig at alle møter 

opp, slik at alle aktivitetslederne får krysset barna inn.  

• Morgenmøtene 2-4 år 

Torsdag, fredag og lørdag er det morgenmøter kl.10.00. Vi deler barna i to 

grupper, 2-4år og 5-12 år. Morgenmøtene for 2-4 åringene møter opp i 

teatersalen (se kart, utdelt i resepsjonen). Her følges barna av en voksen. 

Aktivitetene for denne aldersgruppen starter rett etter morgenmøtene, og 

avsluttes ca. kl.11.30.  

• Morgenmøtene 5-12 år 

Til morgenmøtene for 5-12 åringene møter barna opp i Stavernhallen (se kart).  

5-12 åringene møter gruppe-lederne sine på utsiden av Stavernhallen fra kl 09.35, 

slik at de kan sitte sammen med aktivitetslederne under møtet. Pass på at barna 

deres blir krysset inn og gi tydelig beskjed til lederne om barnet deres skal gå 

tilbake selv eller bli hentet. Aktivitetene for 5-12 åringene starter med en gang 

etter morgenmøtet og avsluttes ca. kl 12.00. Lederne gir dere informasjon om 

hvor de ulike aktivitetsgruppene befinner seg. Ettersom vi er i Stavernhallen, har 

dere foreldre god anledning til å være inne under barnemøtene. Vi har 

foreldreparkering på tribunen for de som ønsker dette, mens barna sitter sammen 

med sin aktivitetsgruppe med ledere. NB: Vi ønsker ikke at barna har med seg 

sparkesykler til morgenmøtene, rett og slett med på tanke på sikkerheten når vi 

skal ha barna med tilbake til de ulike gruppeaktivitetene.  

 



 

• Tunet  

I tunet, området foran hovedbygget, vil det være 

mulighet for ulike aktiviteter hver dag mellom 

kl.14.00-16.00. Det vil blant annet være 

ansiktsmaling, hoppeslott, speiderkarusell, show 

og annet.  

 

I tunet vil det også være en «babylounge». Der kan de minste (0-3 år) få leketid 

i skyggen, og mamman/pappan kan ta seg en velfortjent kaffe. Det vil være matter 

og babyleker tilgjengelig. Hjertelig velkommen innom.  

 

• HITS for Alle 

Hver kveld kl.18.00 i Stavernhallen er det 

HITS for Alle. Hits for Alle er Visjons 

familiemøte. Her blir det nydelig sang og 

morsomme historier som hele familien har 

glede av! 

 

• Tweens kl.19.30-21.00 

Velkommen på tweens-kvelder for deg som skal 

opp i 5.-7.klasse. Vi ønsker å gi et kveldstilbud 

til de eldste barna på UngVisjon. Vi håper og 

tror at dette kan være med og gjøre at barna 

blir kjent på tvers av menigheter og at det blir 

ekstra gøy for de store! Det vil være ledere til 

stede, og barna kan komme og gå som de ønsker.  

Onsdag blir det kveldsmøte for tweens med andakt, lovsang, lek og moro. 

Møtested: Stuene i 2.etg i hovedbygget.  

Torsdag braker det løs med «tweensfest». Her får barna utfolde seg i gymsal 

med et eldorado av oppblåsbar moro. Konkurranser, samlinger og overraskelser 

står også på planen. Festen starter kl.17. Registrering for tweensfest er 

samtidig med UngVisjon onsdag ettermiddag fra 15.30-16.15. Møtested: 

Gymsalen.  

Fredag kl.19.30-21.00 blir det filmkveld med snacks og god stemning. Møtested: 

Auditoriet, bygget ved siden av sandvolleyballbanen.  

Lørdag kl.19.30-21.00 blir det kveldsmøte for tweens med andakt, lovsang, lek og 

moro. Møtested: Stuene i 2.etg i hovedbygget.  

 



 

• Misjonslørdag med misjonsløp:  

Lørdag fra kl 14.00-16.30 er det misjonslørdag i tunet. Her blir det ulike 

aktiviteter for barna - til inntekt for misjonen. Det blir misjonsløp og 

UngVisjonsdeltakeren som samler inn mest penger og deltakeren som løper flest 

runder vinner flotte premier! Sponsorskjema får dere om dere henvender dere til 

ledere ved bålplassen i tunet. I tillegg til dette vil det skje ulike ting fra scenen 

og Visjons Soul Children vil opptre her. 

 

 

• Show med Frode Skjold 

Fredag 19.juli kl.14.00 kommer Frode Skjold til scenen i Tunet. Dette er 

mannen som har aktiviteten «Ikke gjør dette hjemme» under årets Visjon, og 

han vil lage et forrykende show for oss i Tunet.  Du og familien din er hjertelig 

velkommen.  

 

• Fotografering: 

Dersom du ikke vil at ditt barn skal bli tatt bilde av for bruk i FriBU og Frikirkens 

medier, må vi få beskjed om dette ved registrering. Dersom du har spørsmål rundt 

dette, ta kontakt med leder for UngVisjon, tlf 97685734.   

 

De som har barn som er påmeldt fotball: Hvis barnet har en fotball, så er det fint 

om de tar den med.  

 

 

Igjen: Hjertelig velkommen til UngVisjon. Vi gleder oss! 

 

 

Vennlig hilsen  

Maria Myhren Selstø 97685734 (Hovedleder for UngVisjon) 

Linn Viken Haddeland (47276581) 


