Velkommen til

BIBELKURSET
2017

på Folkehøgskolen Sørlandet
11. - 16. juli

Motto:
Kom til meg

Innbydere:
Hovedkomiteen på vegne av bedehus på Sør- og Vestlandet
P7 Kristen Riksradio

ÅRETS BIBELLÆRERE/TEMA:

PROGRAM

Johnn R. Hardang

Rune Ludvigsen

Jan Øystein Persson

Johan Halsne

Levende steiner.
1. Peters brev

Kom til meg. Fra Profeten
Jesajas Bok

Ved Herrens alter

Kveldsmøter og
uformelle samlinger

Tirsdag
Fra kl. 14.00: Registrering
Kl. 18.45 - 19.30: Kveldsmat (fleksi)
Kl. 20.00: Åpningsmøte

Lørdag er programmet likt onsdag,
torsdag og fredag, men det blir brødsbrytelse kl. 17.00 og sang- og musikkmøte
kl. 20.00.

Onsdag - lørdag
Kl. 08.45 - 09.30: Frokost (fleksi)
Kl. 10.00: Bibeltime
Kl. 11.15: Bibeltime
Kl. 12.45 - 13.45: Middag (fleksi)
Kl. 16.15 - 17.15: Kaffe (fleksi)
Kl. 17.30: Bibeltime
Kl. 18.45 - 19.30: Kveldsmat (fleksi)
Kl. 20.00: Kveldsmøte
Kl. 21.45: Uformell samling og ungdomstreff

Søndag
Kl. 08.45 - 09.30: Frokost (fleksi)
Kl. 11.00: Avslutningsmøte
Kl. 12.45: Middag

PRISER
BARNAS BIBELKURS. Velkommen til Barnas Bibelkurs! Vi starter dagen med barnas
bibeltime der vi vil bli bedre kjent med Bibelen og lære mye fint om Jesus. Så fortsetter vi
med aktivitetstime, der vi bruker tiden til lek, hobby, sporløp og andre uteaktiviteter.
På ettermiddagen er svømmehallen åpen, og det er satt av god tid som barnefamiliene kan
bruke på egen hånd. En ettermiddag arrangerer vi også Hageselskap. Også i år kjører vi et
«tweens-opplegg» for de eldste barna, parallelt med det ordinære barneopplegget.
Ledere for Barnas Bibelkurs er Marit Hauge, Olene Ydstebø og Liv Urhaug. Og ansvarlig for
«tweens-opplegget» er Ståle Handeland m.fl. Vi trenger også litt hjelp fra foreldrene.

Overnatting internat pr døgn:
Voksen
kr 760,Ungdom		
kr. 470,Barn (5-12)
kr 270,Barn (0-4 år)
Gratis
Voksen/ungdom
på sal 		
Uten kost.

Camping pr døgn:
Campingvogn/bobil:
Telt: 			
Voksen: 			
Ungdom (13-18 år) 		
Barn (4-12 år) 		

kr. 380,kr. 100,-

Det gis 15% familierabatt til familier med
min. ett betalende barn.

Enkeltromstillegg kr. 100,(Begrenset antall)
Prisene er inkludert kost/losji og deltakelse
på biblekursets møter og samlinger. Enkeltmåltider kan kjøpes, se nettsidene for priser.
TENÅRINGSOPPLEGGET. Tenåringsopplegget er for ungdom fra 13 til 18 år. Vi er med på den
første bibeltimen på formiddagen og har eget opplegg videre utover dagen. Vi er også med
på kveldsmøtene, før vi har egen samling senere på kvelden. Aktivitetene på dagtid består
av ballspill, bading og friluftsliv - og selvsagt mye fritid. For tenåringene betyr et bibelkurs god
bibelundervisning, kjekt miljø, mulighet for nye vennskap – pluss sol og sommer.
Lederteamet består av Arne, Even og Eivind Ydstebø, Håvard Urhaug og Johnn Hardang.

kr. 320,kr. 100,kr. 40,kr. 30,kr. 20,-

PÅMELDING
Til P7 Kristen Riksradio
(Olav eller Kenneth)
telefon 56 32 17 01 e-post post@p7.no
www.bibelkurset.net

Bjorvand & co

VELKOMMEN

Folkehøyskolen Sørlandet

www.fhssorlandet.no
VELKOMMEN

Velkommen til Bibelkurset 2015! Også i år er Bibelkurset lagt til Sørlandet, noe vi vet mange sette

pris på: Ferie og fritid kombinert med god forkynnelse og et godt åndelig fellesskap. Tidspunkte
Det er en glede å ønske velkommen til Bibelkurset 2017! Også i år er Bibelkurset lagt
er uke 28, nærmere bestemt 7.-12.juli.
til Folkehøgskolen Sørlandet, noe vi vet at mange setter pris på: Avslappende ferie og
Start ferien
med
Bibelkurset
på
Sørlandets
Folkehøgskole
på Birkeland!
Det flotte skoleanlegge
herlig mat kombinert med
god forkynnelse
og trygt åndelig
fellesskap.
Tidspunktet
er uke 28,
bestemt
11. - 16.juli.
ligger 25-30 km
fra Sørlandsparken
ognærmere
Kristiansand.
De fleste
rommene har eget bad / wc, og
noen enheter har to rom som deler på bad / wc. I tillegg er det svømmehall og fotballbane på
Start ferien med å være med på Bibelkurset på Folkehøgskolen Sørlandet på Birkeland!
skolen, et flott uteområde og gode turmuligheter både for store og små.
Det flotte skoleanlegget ligger 25-30 km fra Sørlandsparken og Kristiansand. De fleste
Alle er
velkommen
til eget
Bibelkurset!
vi prøver
sy sammen
opplegget
at også barne- og
av rommene har
bad / wc,Og
noen
enheteråhar
to rom som
deler badslik
/ wc.
Det er svømmehall
og fotballbane skal
på skolen
etgodt
flott uteområde.
tenåringsfamilier
finne og
seg
til rette.
Og skolen ligger i et område med svært gode turmuligheter.

Tema for årets bibelkurs er: Nåde! Dette er ikke bare et hovedbegrep i Bibelen. Det er evangelisk
Alle er velkommen til Bibelkurset. Vi har sydd sammen et opplegg som gjør at
kristendom i enikke
sum.
Nådebarnefamilier
er det viktigste
har
å godt
gi. Og
minst
skalGud
finne
seg
tilnåde
rette.er det vi mennesker trenger
mest av alt!
Motto for årets bibelkurs er: Kom til meg!
Det
er
Jesus fra
selvkorset
som sier
dette. Og det er slike som
Nåde strømmer
ned
deg og meg han sier det til. Jesus vil ha alle. Noen trenger å bli frelst. Derfor må de komme til
Dyp som havet med stille fred
Jesus, Frelseren. Andre trenger hjelp i møte med ulike behov og vanskeligheter. Noen spør
Nok
tidsier
og Jesus.
for evighet
etter utrustning og kraft til tjeneste. Kom
til for
meg,
Han kjenner oss alle og vet hva
den enkelte
Nådetrenger.
nok for meg

Kom til meg, sier Jesus. Alle bibeltimeseriene vil på hver sin måte forholde
Nåde! Alle de tre bibeltimeseriene forholder seg til dette temaet – hver på sin måte. Og både
seg til dette temaet. Og invitasjonen fra Jesus vil selvsagt også prege både
kveldssamlinger,
fritidsaktiviteter
og et trygt
fellesskap
vil spennende
være preget bibelkurs!
av det samme: Den glede
kveldssamlingene
og fellesskapet
ellers.
Det blir et
og trygghet som bare nåden kan gi.

