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Velkommen til
En festival for en kristen
multikulturell generasjon

A festival for a christian
multicultural generation
Dato

Da
at
te

Sted

place

januar 25. (kl 17) - 27. (kl 14)

January 25th 17h - 27th 14h

Holtekilen Folkehøyskole, Micheletsvei 55, Stabekk.
Mål
lgru
u ppe

15-23 år
Pr i s

300 kr innen 13. jan. Senere påmelding
100 kr tillegg
Over
rnattin
ng

Klasserom

Pakk
kelis
ste

Innesko til gymsal, liggeunderlag/
madrass og sovepose, toalettsaker,
dusjhåndkle, notisbok og bibel.

Reiisemåte

Buss vestover fra sentrum - 160
Rykkinn til Kveldsroveien (sone 1).
Gåavstand derfra.

Større enn kulturen vi kommer fra, større
enn kulturen vi møter, større enn oss selv.
Gud er større og inviterer oss til å tenke
større, til å dele hans perspektiv.
Festivalen er for kristen ungdom som ønsker å lære mer om styrker og utfordringer
med å vokse opp mellom ulike kulturer.
Hvordan kan vi leve i familien med venner,
på skole og i menighet med et større perspektiv, og la de gode nyhetene om Jesus
Kristus få prege våre liv.
Du kan se frem til gode seminarer, spennende panelsamtaler, sosiale aktiviteter,
og samlinger med fokus på Jesus.
Kontaktpersoner

Ag e g r o u p

15-23 yeard old

p r i ce

300 kr. til January 13th. Later
registration 100 kr extra.

Accom modation

Classrooms
Packi ng lis
st

Indoor shoes for gymnastic, mattress/liggeunderlag and sleeping bag,
toiletries, shower towel, notebook
and bible.
Travel dir
rection

Bus towards west from Oslo city
center - 160 Rykkinn to Kveldsroveien
(zone 1). Walking distance from there.

Greater than the culture we come from,
greater than the culture we meet, bigger
than ourselves. God is greater and invites
us to think greater, to share his perspective. The festival is for christian youth who
want to learn more about the strengths
and challenges of growing up among different cultures.
How can we live in the family with friends,
at school and in church with a greater perspective, and let the good news of Jesus
Christ affect our lives?
You can look forward to good seminars,
exciting panel discussions, social activities, and gatherings with focus on Jesus.
CONTACTS

Espen Thilesen | 995 09 582 | espen@unglink.no

Organisasjonen
Festivalen har følgende støttespillere:

organization
The festival is supported by:

Ung baptist, PBU, misjonskirken Ung, FAbU, FRIBU, MBU,
DFEF UNG, Laget Interact og Krik
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