
PRIS: 

For mat, overnatting og stevneavgift hele langhelgen, 

fredag til og med mandag. 

Voksne: 1450.- Barn 2-12: 300.- Barn u/2 år: Gratis 
Overnatting i egen campingvogn og telt: Rabatt på kr. 300.- pr. 
voksen og kr. 100.- pr. barn. Dette uavhengig av om man deltar i 
felles bespisning eller ikke. 
HUSK: Trekk til sengetøy/sovepose må tas med! Ingen utleie! 
Barn som sover på rom til foresatte må ta med liggeunderlag. 

Påmelding: 
Skjer via nettportalen CheckIn.no 
Eller ring: Iselin Hamnes Abe på tlf: 95949122. 
Meld deg på i dag! Sist år fikk ikke alle plass 
Oppdatert informasjon om aktiviteter og seminarer kommer på 
vår facebookside: Liv og Vekst i Nord. . 
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Spennende seminarer: 
Når troen setter spor, 
RIB-tur, skriv din historie, 
pilgrimsvandring, fjelltur 
Grottebadet, sosiale medier 
barn ungdom og disippelgjøring
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MYE GODT TIL GODE 

Jens Petter Jørgensen 
Hovedtaler på Liv og vekst, Nord i år. Han har i 
mer enn 40 år virket i hele bredden av norsk 
kirkeliv. Med sin forkynnelse og undervisning, 
veiledning og sjelesorg og med sitt forfatterskap 
har han inspirert og utfordret mange. 
Viggo Klausen 
Ettertraktet forkynner for barn og voksne. Han har 
vært med på Liv og Vekst Nord i mange år og vi 
gleder oss stort til å høre han forkynne på 
Mestermøtene. 
Martin Morfjord 
Ungdomspastor i Farsund Misjonskirke og er kjent 
for sin kreative og spennende undervisning. Han 
skal, sammen med sitt team, bla. ha ansvaret for 
Åpent Hus. 

Varmt velkommen til sommerens stevne   

2.-5. juni på Harstad folkehøgskole. 

"Mye godt til gode" er årets tema. 

Velkommen til en pust i bakken med Jesusmøter og gode 

menneskemøter! Vi ser fram til livsnær og flott 

forkynnelse for alle, seminarer, Mestermøter, spennende 

aktiviteter, toppturer, båttur, grilling, 

tid til hvile og mye moro! 



PROGRAM 


