
På årets festival har vi fylt opp 
programmet med aktiviteter, gode 
talere, seminarer, konsert og mye moro
Torsdag spiller Lewi Bergrud konsert i Tunet på VIDERE Sommer. Lewi har gjest-
et både store og små scener i Norge og utlandet, og motiveres av å skape øyeb-
likk som treffer konsertgjestene i sjela. Dette tror vi blir en skikkelig fin konsertop-
plevelse!
Det blir også møter for hele familien og vi har med oss spennende talere på fes-
tivalen, blant andre Jens-Petter Jørgensen, Hanne Marie Moi og Lise Sagdahl. I 
tillegg blir det seminarer med Jarle Haugland fra Tro&Medier, Elisabeth Hovland 
fra Skaperkraft og Arne Viste.

VIDERE Sommer arrangeres på Stavern Folkehøyskole 
(Fredtun), like utenfor Stavern sentrum. Festivalen starter 
onsdag 20. juli og avsluttes med gudstjeneste søndag 24. 
juli.

Mer informasjon om VIDERE Sommer, program, seminarer, 
aktiviteter, informasjon om overnatting, priser, etc. finner du 
på nettsiden vår: frikirken.no/sommerfestival.

Påmeldingen er åpen i Checkin, og om du melder deg på 
før 1. juni, så blir billettene litt billigere.

Det er mulig å overnatte i campingvogn eller telt 
på området rundt Stavern Folkehøyskole, eller 
på folkehøyskolens internater. Mer informasjon 
finnes på nettsiden.

Sparks
Sparks er navnet på opplegget for 
barn mellom 2-12 år. Hver dag blir 
det egne møter på formiddagen og 
festlige aktiviteter for alle. Kanskje 
vil du være med på aktiviteter som 
turn, speiding, fotball eller Mesternes 
mester? Her er det mye å velge mel-
lom. Les mer om aktivite-
tene og opplegget for bar-
na på nettsiden til VIDERE 
Sommer.

FRIK-festivalen er ungdommenes egen festival
Nye venner, mye gøy og Jesus — 
høres ikke dette ut som tidenes kom-
binasjon? FRIK-festivalen er ungdom-
menes egen festival som samler folk 
fra hele landet til aktiviteter, bading, 
sol, topp stemning i Campspot, møter 
med god forkynnelse og lovsang — og 
mange nye venner!

FRIK-festivalen er for deg som er 
mellom 13 og 19 år (inkludert de som 
begynner i 8. klasse til høsten, men 
ikke har fylt 13 år helt ennå). Du er 
velkommen enten du reiser alene eller 
sammen med en vennegjeng.

Les mer om FRIK-festivalen 
på FriBUs nettsider

Ved spørsmål om festivalen, ta kontakt med festivalkonsulent Gunnar Syvertsen, tel. 47621518 / gunnar@frikirken.no

20.—24. juli 2022


