
Folkehøgskolen Nord-Norge 
Evenskjær
22.-25.juni 2018

Liv&Vekst 
 i nord



Velkommen til 
Liv & Vekst i nord!
Vi inviterer til godt fellesskap med venner fra hele Nord-Norge og 
andre steder i landet. Liv & Vekst i nord er kjent for hjertevarme, 
glede og et inkluderende fellesskap hvor det er lett å bli kjent med 
nye mennesker. 

Vi ser frem til å sammen skape den  gode festivalstemningen!  

Rickard Lundgren
Rickard er evangelist fra Gå ut mission 
og arbeider med menighetsplanting i vår 
søsterkirke Equmeniakyrkan i Sverige.  
I sin forkynnelse er han opptatt av misjon, 
og taler med åndelig dybde kombinert 
med humor på høyt nivå. 

Linda A. Johannesen 
Linda jobber som Levende tro- konsulent 
i Misjonskirken UNG og har jobbet over 
tolv år som barne- og familiepastor i Skien 
misjonskirke. Hun brenner for å utruste 
menighet og familie til å gi troen videre til 
neste generasjon.

Jonas Hompland og Erik Tomin Eriksen 
Disse gutta fra  henholdsvis Lista og Trondheim, 
har ansvar for Åpent hus.

Barnemøter:

Ellen Bjerk fra Skien har 
ansvar for barnesamlingene 
på SuperDuper.

Hovedtalere:



SAMLINGER
Morgenbønn, Alle sammen-møter, seminarer og kveldsmøter for de voksne, Åpent hus og 
SuperDuper for barna og ikke minst Stagedive for ungdommene.

AKTIVITETER
Grillfest og St.Hans feiring. CampKids - Vi rigger leir i skogen, og tilbyr bålkurs, spikking 
og matlaging. Bubblefootball - Har du noen gang vært inni en ball og spilt fotball? Nå har 
du sjansen! Gratis frisør - Vil du bli ekstra sommerfin? Vi fletter, farger, sprayer og former. 
Misjonsmarked  og Misjonsløp- Stagedive inviterer! Tur til Kvitnesvetten. En fin tur som 
passer for alle. Flott utsikt på toppen! Fotballturnering og selvsagt Kafé Nikodemus.

Se program også på livogvekstinord.no

  FREDAG 22.JUNI   LØRDAG 23.JUNI       SØNDAG 24.JUNI      MANDAG 25.JUNI

07.30    Bønn for dagen. Bønnerommet.

08.00    Deilig frokost i frokostsalen

10.00    LabaraTROrium - møte for alle sammen 
   Med Linda Andernach Johannesen. Husbandet spiller.

11.30    Matpakkelunsj. Spises når det måtte passe.

12.30    Aktiviteter for alle   Seminarer/aktiviteter     Avreise
   Se egen oversikt    12.30-13.30 Se oversikt 
                 Seminarer/aktiviteter
        13.45-14.45 Se oversikt

16.00           Grillfest             Middag pulje 1  
   og St.Hans-feiring            

15.00            Misjonsmarked og 
        Misjonsløp 

17.00  Salg av grillmat        Middag pulje 2 

19.30  Festmøte - Med Rikard Lundgren. Husbandet spiller.
 Åpent hus - For barn som er ferdige med 2. klasse til de som 
 er ferdige med 6.klasse. SuperDuper - For barn fra 3 år t.o.m. 
 de som er ferdige med 1. klasse. Lekekrok for barn under 3 år.

21.00  Kafé Nikodemus. Salg av kafévarer.



Påmelding via checkin, se livogvekstinord.no.

Spørsmål?  
Kontakt Iselin Hamnes Abe  
E-post: iselinabe@yahoo.no 
Telefon: 95949122

PRISER:

Stevneavgift med mat: 1200,-

Overnatting
Voksne: 1650 ,- 
Tillegg for enkeltrom: 300 ,-
Barn 0-2 år: Gratis
Barn 2-12 år: 450,-
Camping: 1350 ,-  




