Familiestevnet er i år blitt omdøpt til Sommerstevnet! Selv om navnet er forandret vil
programmet være like inspirerende og oppbyggende som det alltid har vært. Voksne

Prisene*

Plassen

Alternativer
Telt/vogn Hytte
Helg (u. hytte)
Par med 1 barn
3150,4150,1950,Par med 2 barn
3400,4400,2100,Par med 3 barn
3650,4650,2250,Par med 4 barn**
3900,4900,2400,Enslig med 1 barn
2450,3450,1600,Enslig med 2 barn
2700,3700,1750,Enslig med 3 barn
2950,3950,1900,Enslig med 4-5 barn
3200,4200,2050,Ett par uten barn
2950,3950,1800,Enkelt person
2050,3050,1450,Barn 0-2 år – GRATIS
** Flere egne barn er gratis. Barn som ikke tilhører familien: kr 250,-/stk. uansett.

Vik Camping
ligger 10 km syd for Strand på østsiden av
Nisservann, langs riksvei 41. Det er en trestjerners campingplass med topp servicebygning med toaletter, dusjer, vaskerom
og varmt vann. Du kan bo i campingvogn
telt, bobil, eller hytte. (www.vikcamping.no)

med på kanskje sommerens viktigste uke! Her kan du oppleve et enestående åndelig
og sosialt fellesskap – enten du kommer alene, med familie, er gammel eller ung.

Leie hytte?
Hyttene finner du på naboeiendommer til
Vik Camping. Du må kjøre minimum 3-4
minutter med bil. Noen av hyttene kan
romme inntil 6 personer. Antallet hytter er
begrenset, og folk har allerede begynt å
bestille, så her gjelder det å være rask!

300,150,-
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Vi må betale Vik Camping for hver enkelt som er tilstede,
også de som kun kommer på dagsbesøk, så om du f.eks.
bare kommer for sabbaten må du betale dagspris.
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Prisene er for én boenhet. Dvs at campingplassen kan ta tilleggsbetalt hvis
man f.eks. ønsker mer enn ett telt. Pga den generelle prisutviklingen har vi
dessverre blitt nødt til å legge litt på noen av prisene ifht i fjor.
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NB! Overnattingsgjester MÅ registrere seg i resepsjonen!
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Stevneavgiften innbetales på forhånd, innen 20. juni, til
konto nr. 3000.30.33100 – merket «Sommerstevnet 2008»
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KRISTIANSAND

Påmelding skjer til ungdomsavdelingen@adventist.no, eller pr. post til Hjem- og familieavdelingen,
Adventistsamfunnet, Postboks 124, 3529 Røyse. Telefon 32 16 16 70, telefaks 32 16 16 71.
Vi trenger følgende informasjon:
Navn på alle voksne
Navn og alder på alle barn

Bo-alternativ (telt, bobil, campingvogn el.a.)
Ønsker å leie hytte (OBS – begrenset antall)

masse fin musikk med a cappella-gruppen NIV, som skal ha kveldsmøtene. Kom og bli

Min tel.:

Foto: Gry Beate Marley, Gry Haugen, Geert Tap Design: Eivind Reierson Trykk: Øko-Tryk (DK)

Dagspris (inkl. mat, uten overnatting):
Familiepris (2 voksne + opp til tre barn)
Individuell pris

som barn vil få inspirerende og praktisk undervisning på formiddagen, og det blir

VIK CAMPING – NISSEDAL I TELEMARK

Nytt i år er gruppen «Unge voksne» for de mellom 18 og 29 år (eller
eldre om du er ung til sinns). De vil ha sitt eget morgenmøte. Her vil
Stian Keyn og Atle Haugen lede ut i presentasjoner og samtaler. Det
vil også kanskje bli noe på ettermiddagen. Ellers så vil det bli en «chill
out-lounge» for denne aldersgruppen etter møtet på kvelden, hvor
det blir hyggelig samvær over en varm drikke og noe deilig å bite i!

Tenåringene (13-17 år)
I år blir morgenmøtene for tenåringene holdt av noen av de som skal
være kveldstalere for de voksne. Geert er en som mange kjenner fra
før, ellers blir både Robert, Paul og Rune (fra gruppa NIV) også med.
I tillegg vil vårt eget norske team sørge for morsomme aktiviteter og
samlinger både morgen, ettermiddag og kveld. Er du tenåring kan du
glede deg til en aktiv og utfordrende uke!

ATTE HELMINEN
Atte er gift med Marjut. Andre ting
som står hans hjerte nær er kirkeplanting og å utruste mennesker
til tjeneste. Atte er unionsformann
for Adventistsamfunnet i Finland.
PAUL ELLISTON
Paul er gift med Sonia og de har
en åtte år gammel datter, Zosha.
Han er utdannet psykoterapeut
og arbeider for sosialtjenesten i
England.
RUNE STAVDAL
Du gjettet riktig – han er norsk.
Rune er gift med Anu fra Finland
og sammen har de fire gutter.
Jobber som lærer ved Ekrehagen
skole i Tromsø.
GEERT TAP
Han er opprinnelig fra Holland,
gift med Miranda og har
datteren Melody. Geert jobber
for tiden på Newbold College i
England.
LESLIE ACKIE
Jobber som pastor i England.
Leslie er gift med Irma, og
sammen har de barna Maleah
og Marlon. (Leslie er dessverre
ikke med på bildet over.)

Geert

Unge voksne (18-29 år)

ROBERT FISHER
Har de siste ti årene jobbet som
ungdomspastor i Danmark. Han er
gift med Pia og de har tre barn,
Lukas, Celia og Jamie.

Rune

Stian Keyn

THEODORE LEVTEROV
Kommer opprinnelig fra Bulgaria.
Holder for tiden på med en doktorgrad i adventisthistorie på Andrews
University, USA. Theodore har
tidligere arbeidet som pastor.

Paul

Atle Haugen

Det blir også organisert trim og
eventuelt en felles utflukt. De som
heller vil ligge på stranden og kose
seg mens ungene leker, eller bare
gå på besøk hos hverandre, er så
klart velkommen til å gjøre det!

Sanggruppen NIV:

Atte

Kveldsmøtene
Oh God, where am I going? Å Gud, hvor er jeg på vei? Du har kanskje spurt
deg selv dette spørsmålet en eller annen gang i livet? Denne uken vil
den internasjonale a cappella-gruppen NIV, ta oss med en tur i troens
landskap og hjelpe oss med dette spørsmålet. Gjennom musikk og personlige erfaringer serverer de oppmuntring og inspirasjon på livsveien.

Workshops m.m.
Som vanlig vil det etter morgenmøtene bli workshops med en
lett blanding av praktiske og teoretiske temaer. Noen av kveldstalerne vil også sette opp egne
workshops.
Ønsker du å dele din kunnskap
og dine talenter med andre og
holde en workshop, gi beskjed via
ungdomsavdelingen@adventist.no

Robert

Morgenmøtene
Morgenmøtene blir i år holdt av Tor Tjeransen, leder for
Adventistsamfunnet i Norge. Han sier selv at det er en
veldig morsom jobb. De som kjenner Tor vet at han ser
det positive i alle situasjoner. Det er også utgangspunktet når han ved morgenmøtene skal tale over temaet
Livskvalitet i endetiden. Tor er gift med Elsie og sammen
har de to voksne sønner.
Tor Tjeransen

Theodore

Voksne

Barn (0-12 år)
Formiddagen (0-12 år)
For barna blir det forskjellige aktiviteter, leker, sang og undervisning –
noe for enhver smak. Hver formiddag vil dyktige og engasjerte undervisere ha separate møter for aldersgruppene 0-2 år, 3-5/6 år (før skolealder), 6-9 år og 10-12 år.
Kvelden (6-12 år)
Norsk helse og avholdsforbund lager kveldsprogram for barna mellom
6 og 12 år. Her vil Merethe Berger, Per de Lange og Wenche Aker ta for
seg aktuelle og engasjerende ting om helse.

Bind en blomsterkrans eller kjøp
en stein som lillesøster har malt!
Markedsdagen er ukas høydepunkt
ved siden av sabbaten! Enten du har
med deg noe som kan selges hjemmefra, steker vafler eller finner på noe annet kreativt til markedsdagen kan
alle små og store inntekter være med og gjøre slik at ADRA kan hjelpe
enda flere mennesker i Kambodsja. Kim Soan (17) og de andre ungdommene som driver livsviktig helseopplæring for ungdom, trenger
innsatsen din! Les om prosjektene vi støtter på ADRA Norges nettsted:
http://www.adranorge.no/regioner_og_land/asia/kambodsja

