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SOMMERFESTEN
Stavern er en idyllisk kystperle i Vestfold. Ikke noe sted i landet har så
stabilt og fint sommervær som Stavern. Metodistkirkens Sommerfest
foregår på Fredtun Folkehøyskole midt i Stavern.
Dagene består av en god dose sommerferie med en tur på stranda
eller til sentrum, en runde ballspill, eller en god prat i solveggen eller
under et av de store trærne midt på plassen.
Det er ikke stille på Sommerfesten, du vil konstant høre lyden av barn
som leker, ungdommer som ler, voksne som prater.
Her er det fire leire for barn og unge samtidig som har program som
passer for sin aldersgruppe. Det er familiesamlinger på formiddagene,
spennende seminarer midt på dagen, og varierte møter på kvelden.
Konsert på fredagen og bare moro på lørdagskvelden.
Lørdag er det også misjonsmarked hvor vi på alle mulige kreative
måter samler inn penger til skolebarn i Liberia, Sierra Leone og Zimbabwe.
Sommerfesten er et godt sted å være – for påfyll, fellesskap, latter, samtaler, lek og ferie. Velkommen!

TEMA: KIRKE UTEN VEGGER
«Kirke uten vegger» kan bety at kirken ikke er selve bygningen, men
menneskene som går der. Det leder tankene til smågrupper, husmenigheter, eller kirker som bruker helt nye uttrykksformer i virksomheten sin.
«Kirke uten vegger» kan bety at kirken ikke er bygget enda, eller at
menigheten ikke er etablert enda.
«Kirke uten vegger» kan bety at vegger som bidrar til å stenge ikke er
der. Det utfordrer til å være en inkluderende menighet. Da er kirken
lett å komme inn i.
«Kirke uten vegger» betyr også at menneskene i kirken kan se ut, se
hva som foregår i verden, se alt det gode som er der, men også se
mennesker som lider. Slik kan vi bidra til å lindre lidelsen eller bidra
til å arbeide for en mer rettferdig verden.
Med dette temaet går vi til nerven av vår virksomhet som kirke, både
det som handler om å bygge kirken på en ny måte og å bygge samfunnet.

TALERE OG KONSERT
Jon Løvland er taler på kveldsmøtene på torsdag og
lørdag. Jon bor i Flekkefjord og jobber som menighetsutvikler i Metodistkirken. Jon er særlig opptatt av å utruste andre, gi det videre, revitalisering av menigheter og
finne nye former å være kirke på.
Albert A. Gjøstøl er taler på familiesamlingene fredag
og lørdag og på gudstjenesten på søndag. Albert bor i
Halden hvor han er prest i Metodistkirken. For Albert
er det viktig at barna løftes frem og er velkommen med
hele seg i kirken.
Fredag kveld inviterer vi til konsert i hallen, med flere
deltakere samt at bandet Hildring avslutter kvelden
med konseptet Nordnorske stemninger. De har spilt
sammen i flere år i både inn og utland og samtlige viser
og salmer har alle rot i den nordnorske musikktradisjonen. Svært stemningsfullt og mange spennende
arrangementer. Frontes av Helene Liepelt Nystedt på
sang og fiolin. Under konserten ruller det stemningsfulle
bilder fra nord tatt av Hanne Monsen på storskjermen.
Dette blir en sinnsro du virkelig ikke vil gå glipp av en
fredagskveld mot slutten av juli!

SEMINARER
Det vil være flere forskjellige seminarer å delta på under Sommerfesten. Her kan du velge noe som er gøy, noe du kan lære, eller noe
du kan bruke i menigheten din. Omtale av seminarene finner du på
nettsiden utover våren.
Ett seminar vil vi fortelle om allerede nå:
Martin Alfsen skal ha korseminar. Martin Alfsen har
ledet koret Reflex i mange, mange år, og skrevet en lang
rekke sanger. Noen av sangene er i bruk i kirker og konserter langt utover Norges grenser. Dette seminaret er
en gave til deg som liker å synge sammen med andre.

LEIRER

Junior, tweens og tenleir bor på
klasserom/gymsal og må ha med seg
sovepose og liggeunderlag/madrass.

Minior er leiren for de aller
minste, altså for barn fra 1
år og frem til de skal begynne på skolen til høsten. De
har samlinger to ganger om
dagen og er ellers sammen
med foreldrene sine under
Sommerfesten. Barn under 3
år må ha med seg en voksen. Maia Blomhoff Holm
er leirsjef og Helen Byholt
Lovelace er leirdiakon.

Juniorleiren er for de som
har fullført 1.klasse til og
med de som har fullført 4.
klasse. På juniorleir er det
full fart hele dagen, med
blant annet bading, konkurranser og spennende
historier fra bibelen. Med
seg har junior en gjeng flotte
ledere, med leirsjef Åse-Karen Mortensen og leirprest
Tom G. Johnsen i spissen.

Tweensleiren er leiren for
deg som er ferdig med 5.
klasse til og med de som er
ferdig med 7. klasse. Tweens
er sommerens høydepunkt,
hvor man får være sammen
med andre tweensere, og
kule og engasjerte ledere.
Bibelundervisning, sosialt
samvær og nye venner står
i fokus når tweens samles.
Marianne Munz er leirsjef.

Tenleiren er for ungdom
som er ferdig med 8. klasse
og eldre. Leiren finner sted
i eget telt, på andre siden
av veien for Stavern folkehøyskole. Her er det musikk,
møter og kafé - et sted hvor
sosiale ting skjer hele tiden. Leirsjef er Silje Marie
Halvorsen og leirprest er
Harald Olsen.

TELTLEIR FOR UNGE VOKSNE
Er du for gammel til å være
med på leir? Men vil gjerne
ha noen på din egen alder
å henge med? Gjerne også
en så billig løsning som
mulig?
Meld deg på teltleiren for
unge voksne. Da får du
plass i en lavvo, ha med
deg liggeunderlag/sovepose. Det vil være et telt med
grill og sitteplasser. Helene
og Jon Granum-Aanestad
er vertskap for leiren og vil
sørge for et godt miljø samt
noen praktiske ting og
samarbeid om mat. Denne
leiren begynner på fredagen, men du kan fint være
med allerede fra torsdag.
Du deltar på programmet
for de voksne eller stikker
innom tenleiren.

FAMILIETELTLEIR
Er du klar for å prøve ut teltlivet med familien? I så fall vil du bli plassert på et område sammen med andre familier. Her skal det være et
tun i midten med god plass til lek og fellesskap, og et fellestelt med grill
og sitteplasser. Katrine Meltzer og Claire Gouldthorpe er vertskap
og vil sørge for godt miljø, samarbeid om måltider om du ønsker det,
og hjelpe deg med praktiske spørsmål om teltlivet er ukjent terreng for
deg.

Du melder deg på Sommerfestens nettside www.metodistkirken.no/
sommerfesten. Påmeldingen åpner senest 1. mars. Der kan du se priser og sammenligne de ulike alternativene.
Det er mange overnattingsmuligheter. Fredtun er der alt foregår. Der
har vi dobbeltrom med og uten bad, med plass til ekstra madrass.
Det er også mulig å bo på JKØ, Forsvarets politiskole som ligger 850
meter lenger ned i gata. Der er enkelt- og dobbeltrom med bad, og
noen større familierom.
Det går også an å bo i telt eller campingvogn. Unge voksne kan leie
plass i lavvo.
Alle rom er inkludert frokost både på JKØ og Fredtun. Lunsj og middag med dessert serveres i Fredtuns matsal hvor du kan sitte inne
eller ute. Dette bestiller du i påmeldingen og senest to uker før Sommerfesten.
Du kan også velge å ordne mat selv. Vi tilbyr en enkel lunsj eller middag i kafeteriateltet, eller du kan finne deg et spisested i sentrum. For
de som bor i telt er det griller til disposisjon.
Deltakeravgiften er på kr 890,- for voksne. Kommer du innom på dagstur er prisen for et dagspass kr 290,- Dette er prisen for å være med
på selve arrangementet. I tillegg kommer kostnadene for den overnatting og bespisning du velger.
Det er 850 meter til stranda, og 1,4 km til Stavern sentrum. Ta gjerne
med sykkel eller sparkesykkel.

Midt på området
har vi kafeteriateltet vårt og massevis av bord og
stoler. Her kommer
du hvis du vil prate
med noen, og her
vil det foregå en del
sosiale ting i løpet
av Sommerfesten.
I kafeteriateltet får
du kjøpt lunsj og
middag, og det er
is, vafler og diverse
andre godsaker å
få kjøpt.
Dette området er
hjertet i Sommerfesten og gjør at
også voksne reiser
hjem med følelsen
av å ha vært på leir.

