
Velkommen til
SOMMER ISOMMER I
SØR 2023SØR 2023

11.-16.JULI

Mer info på bibelskolen.no

Tirsdag 11.juli kl.18: felles
kickoff for alle

PÅMELDING PÅ

CHECKIN.NO!

Søndag 16.juli kl.11:
fellesgudstjeneste



ÅRETS TEMAÅRETS TEMA

Mer info på bibelskolen.no

LI
K -

 KOMMENTÉR - FØLG - DEL
TEMA
2023

"Livene våre er fulle av input, forventninger og oppslag fra alle
kanter. Vi blir oppfordret til å like, kommentere, følge og dele alle
slags innlegg og oppslag. Men hva med troslivet vårt? Om vi har

valgt å følge Jesus, burde vi ikke da snakke om Han og dele
dette budskapet videre? Hvordan kan det se ut å like,

kommentere, følge og dele Jesus videre i mitt liv?"



SOMMER I SØR 2023SOMMER I SØR 2023

bibelskolen.no

Vi gleder oss til å arrangere Sommer i Sør igjen, og i
2023 har vi et stort fokus på barn og ungdom,

musikalsk kvalitet og forkynnelse for voksne, barn og
unge i tillegg til et inkluderende fokus, hvor vi ønsker

deg som er ny på Sommer i Sør, eller deg som kommer
alene ekstra hjertelig velkommen!
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Festivalen er for deg som har små barn eller tenåringer, er
enslig eller godt voksen. Vi har noe for alle!

Marte Frivold med ledere har ansvaret for
Amigosfestivalen. Amigosfestivalen er for alle mellom

4 og 12 år, og deles inn i tre ulike grupper:
Mini-amigos fra 4-6 år, 1.-4.kl og 5.-7.kl, hvor 1.-7.kl har

litt samlet opplegg og litt delt.
 

Marie Norbakken med ledere har ansvaret for
Tenåringsfestivalen. Tenåringsfestivalen er for

ungdom mellom 13 og 18 år. 
 

Voksenfestivalen er 
for alle over 18 år.



PROGRAMPROGRAM

bibelskolen.no

Tirsdag 11.07

18.00: Felles kickoff for alle

Onsdag 12.07

10.00 – 12.00: Amigosfestival
10.00: Bibeltime
10.00: Morgen-kickoff m/aktiviteter
for tenåringene
18.00 - 18.30: Familiehalvtimen
18.30: Lovsangskveld
18.30 – 20.00: Amigosfestival
1.-7.kl
19.00: Tenåringsfestival og
afterchurch
Kafételtet er åpent

Torsdag 13.07

10.00 – 12.00: Amigosfestival
10.00: Bibeltime
10.00: Morgen-kickoff m/aktiviteter
for tenåringene
18.00 - 18.30: Familiehalvtimen
18.30: Kveldsmøte
m/internasjonalt fokus
18.30 – 20.00: Amigosfestival
1.-7.kl
19.00: Tenåringsfestival og
afterchurch
Kafételtet er åpen

Fredag 14.07

Formiddag fri
11.00: Blåtur for
tenåringsfestivalen
18.00: Familiemøte
20.30: Basar i teltet
19.00: Tenåringsfestival, basar og
afterchurch

Lørdag 15.07

10.00 – 12.00: Amigosfestival
10.00: Bibeltime
14.00: Misjonsløp for alle
18.00 - 18.30: Familiehalvtimen
18.30 – 20.00: Amigosfestival
1.-7.kl
18.30: En kveld med...?
19.00: Tenåringsfestival og
afterchurch
Kafételtet er åpen

Søndag 16.07

11.00: Fellesgudstjeneste



PRISER OVERNATTINGPRISER OVERNATTING
OG MATOG MAT

Overnatting internat, pr natt inkl. frokost

Enkeltrom 780,- 
Dobbeltrom 1050,- 
Familieenhet 1450,- 
Ekstra madrass 350,- 

Overnatting camping pr natt

Camping - vogn/bobil 400,-
Camping - familietelt 3-6 pers 365,- 
Camping - fjelltelt 2 pers 300,-
Hengekøye - 99,-

Matbestilling for alle dager fra middag tirsdag 11.juli til og med
søndag 16.juli frokost: (for enkeltmåltider frokost og middag,
henvend deg i resepsjonen kl.12.00 dagen før)

Frokost 70,- *5 dager 350,- (inkl. for de som bor på internat)
Frokost 90,- *5 dager 450,- m/niste
Middag 105,- *5 dager 525,-
Søndagsmiddag før avreise 85,-

Matbestilling for unger 4-12 år alle dager fra middag tirsdag 11.juli
til og med søndag 16.juli frokost: (for enkeltmåltider frokost og
middag, henvend deg i resepsjonen kl.12.00 dagen før)

Frokost 40,- *5 dager 200,- (inkl. for de som bor på internat)
Frokost 50,- *5 dager 250,- m/niste
Middag 75,- *5 dager 375,-
Søndagsmiddag før avreise 65,-

https://bigevent.no/booking/

-For deg som ønsker mer komfort og ikke vil lage mat i egen
boenhet, så finnes disse mulighetene!

Det finnes også griller på området til disposisjon i tillegg til steke- og
oppvaskmuligheter på skolens hovedbygg.



VELKOMMEN!VELKOMMEN!

Mer info på bibelskolen.no

LI
K -

 KOMMENTÉR - FØLG - DEL
TEMA
2023

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til
Sommer i Sør 2023 på Bibelskolen i

Grimstad og håper å se deg der!


