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I år igjen har vi fått med oss mange spennende
bidragsytere både til forkynnelse, sang og seminarer.

Årets talere er Egil Svartdahl,
Geir Gundersen og Tonje Haugeto Stang.

Martin Alfsen, sammen med blant annet Gunstein Draugedalen,
vil glede oss med sang og musikk.

Vi har et innholdsrikt og spennende program å presentere også i år.
Noen vil kanskje si at vi har toppet laget enda en gang.

Vi har mye å glede oss til.

Årets misjonsprosjekt går til Frikirkens
misjonsarbeid blant unådde. 

Vi får besøk av Frikirkens misjonsleder, Terje Bjørkås.



Nærområdene innbyr til allsidig aktivitet. Kyststien er en flott vandringssti
mellom Stavern og Helgeroa. Vi tar for oss biter av denne
ruta. Vår egen Stavernguide Nils Melau vil lede oss til
spennende oppdagelser og opplevelser i Stavernområdet.
Ellers er jo smilehullet Stavern verd en rusletur på
egenhånd. I tunet på skolen kan folk slappe av og kose seg
i sommersola. 

Vi tilbyr flere spennende seminarer også i år, blant
annet skal vi onsdag ha et felles seminar med besøk av
Tania Michelet som forteller om si trosreise fra Mao til
Gud.

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

Torsdag ettermiddag vil Ivar Skippervold
synge og fortelle den spennende historien om

Hans Nielsen Hauge, Saltmannen som
forandret Norge.

Onsdag kveld inviterer vi også
folk fra nærmiljøet til konsert
med gospelkoret Reflex. 



PRISER
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 3 956,-
Pris pr person på enkeltrom                                               kr 4 480,-

Rom med felles dusj og toalett på gangen
Pris pr person på dobbeltrom                                            kr 2 948,-
Pris pr person på enkeltrom                                               kr 3 284,-

Rom med dusj og toalett på rommet på Jahren gård 800 m fra skolen
Pris pr person på dobbeltrom                                            kr 3 630,-

Bobil/camping kr 1 400,-
Kost på skolen kr 1 730,-

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: Eva Norum Berge, Tone Alheim Lunden, 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:

934 26 101

arnfinn@stavernfhs.no

Arnfinn Løyning
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