SOMMERDAGER I STAVERN
-

for

godt

voksne

12. - 16. juni 2022

www.fredtunvenn.no

Godt voksne ønskes velkommen
til rike dager i Stavern.
Nå er det Sommerdager i Stavern - for godt voksne som gjelder.
Vi tar sjansen på å flytte fra august til juni. Det er med stor
forventning vi ser fram til å kunne møtes uten de begrensningene
som har preget Sensommerdagene vi hadde i 2020 og 2021.
Vi trenger nå noen gode dager med input og påfyll til kropp, sjel og
ånd.

❤️- for livet går ut fra det, er tema for Sommerdagene i Stavern.
I år igjen har vi fått med oss mange spennende bidragsytere
både til forkynnelse, sang og seminarer. Lars Mörlid og Peter
Sandwall vil glede oss med mye flott sang, årets talere blir Tomas
Sjödin, Hilde Grøthe, Per Arne Dahl og Arnfinn Løyning.

Årets misjonsprosjekt går til Åpne Dører.
Vi får besøk av Helge Hollerud fra Åpne Dører.

Vi får mange spennende seminarer med
flere av talerne og sangerne, i tillegg får
vi besøk av hjertelege og pioner innen
hjertemedisin Torstein Gundersen fra
Arendal. Han skal ha et eget seminar
med hjertefokus i flere dimensjoner.

Janne og Paul Roland vil
også i år lede forbønns- og
veiledningstjenesten.

Nærområdene innbyr til allsidig aktivitet. Vandring langs
Kyststien er en slager som mange benytter seg av. Vår egen
Stavernguide, Nils Melau, vil også i år lede oss til spennende
opplevelser. Båttur fra Helgeroa hører også
med på programmet. Tur til Ingunns hage
var en suksess i fjor, og dette
gjentar vi i år. Eller skal vi jo
ha litt avslapping og bare
nyte livet i idylliske Stavern.

Mer info på www.fredtunvenn.no

PRISER

INFORMASJON

Kursavgift kr 950,- pr person (inkluderer møteprogram, turer, inngangsbilletter mm)
Kursavgiften refunderes ikke ved avmelding.

Rom med dusj og toalett på rommet
Pris pr person på dobbeltrom

kr 3 784,-

Pris pr person på enkeltrom

kr 4 308,-

Rom med felles dusj og toalett på gangen
Pris pr person på dobbeltrom

kr 2 776,-

Pris pr person på enkeltrom

kr 3 112,-

Rom med dusj og toalett på rommet på Jahren gård 800 m fra skolen
Pris pr person på dobbeltrom

kr 3 500,-

Bobil/camping kr 1 400,Kost på skolen kr 1 500,-

Informasjon og påmelding skjer via hjemmesiden www.fredtunvenn.no
Informasjon legges ut fortløpende. For selve påmeldingen blir du sendt videre til
påmeldingsskjema. Der må du registrere deg og velge betalingsløsning.
Vi anbefaler alle å ha privat reiseforsikring i tilfelle man må avbestille på grunn av
sykdom.

Merk! Ved avbestilling 2 uker før arrangementet refunderes oppholdsutgiftene. Ved
avbestilling 1 uke før arrangementet refunderes 50% av utgiftene. Avbestilling siste
uke før betales oppholdet som avtalt.

Forberedelser og gjennomføring skjer i samarbeid med en arbeidsgruppe bestående
av: Inger Stokstad, Torstein Lauvland, Eva Norum Berge, Leif Inge Jensen, Anne Marie
Sundet Sandstad og Randi Grande Stærk.

Påmelding skjer fortløpende og vi praktiserer først til mølla-prinsippet.
Spørsmål vedrørende Sommerdager kan rettes til:

Arnfinn Løyning
934 26 101
arnfinn@stavernfhs.no

www.fredtunvenn.no

