Informasjon om innkvartering og serveringsopplegg.
Hele stevneprogrammet vil foregå på leirskoleanlegget / Grøtavær brygge
Leirskoleanlegget vil også være hovedtilbudet for innkvartering og
bespisning. Prisene er følgende: Overnatting i oppredd seng med full
pensjon,(to kveldsmat, to middager og to frokost,) kr. 1500,- pr. person for
hele stevnet. Barn 8 – 15 år halv pris, og barn under 8 år gratis. Det
forutsettes flersengsrom, men hvordan vi faktisk kan utnytte rommene må
vurderes, omtrent på samme måte som ved arrangementer på Rivermont.
For ungdom vil det bli tilbud om «soveposeovernatting» på «Klippen» og
på Bedehuset. Kr. 100,- for overnatting under hele stevnet
Plass for campingvogner på stevneområdet. Strømuttak, og tilgang til
toalett og dusj. Pris kr. 230,- pr. døgn.

Serveringstider
Fredag:
Åpen kafé fra 1730 – 1900, og etter kveldsmøtet.
Lørdag:
Frokost kl. 0800 – 0900. Åpen kafé fra 1000 – 1300
Middag kl. 1330. Åpen kafé fra 1500 – 1730
Kveldsmat kl. 1745 – 1845. Åpen kafé etter Kveldsmøtet
Søndag:
Frokost 0800 – 1000. Middag kl. 1300
Åpen kafé fra 1500 – 1730. Kveldsmat 1745 - 1845
Åpen kafé etter Kveldsmøtet
Mandag:
Frokost fra kl. 0800 – 1000
For de som ikke overnatter på leirskolen til ovennevnte pakkepris,
kan enkeltmåltider kjøpes til følgende priser: Kveldsmat og frokost
kr. 80,- og middag kr. 160,- (inkl. dessert og kaffe. I tilegg vil kafeen
selge diverse mat og drikke

Det er veldig hyggelig å igjen kunne ønske
velkommen til Distriktsstevne i Nord Norge. Denne
gangen er det leirskolen og Baptistmenigheten på
Grøtavær som er vertskap. Både fra leirskolens og
menighetens side er alt lagt til rette for at vi alle vil
trives, og oppleve fine dager i felleskap med Gud og
med hverandre.
Av hensyn til planlegging av overnatting og servering, settes
påmeldingsfristen til 15. mai. Påmelding til Hermod Bakkevoll,
epost; hebakkev@online.no Evt. telef. 41614585

Velkommen til Distriktsstevne!
Programkomiteen for stevnet tror at et stevne på Grøtavær
vil gi ekstra godt fellesskap. Vi er samlet på samme område
hele tiden, alle sammen, og programmet blir variert og
spennende, med gode forkynnere, sang og musikkrefter
Vi presenterer her kort de som skal tale i samlingene:

Frode Hansen er pastor i Pinsemenigheten Bykirka i Bodø.

Frode
har flere ganger tidligere vært benyttet som bibellærer og forkynner
på ungdoms og familiearrangementer på Rivermont.

Knut Olaf Frikstad er godt kjent i vårt distrikt. Han har vært
pastor i Sommarøy og Harstad Baptistmenigheter, og har også tidligere
vært benyttet som stevnetaler. Knut Olaf er for tiden en av lederne i
menigheten Kristent Fellesskap i Harstad.

Et stevne også for barn og ungdom!
Leirskoleområdet på Grøtavær har mange muligheter for aktivitet, og
det vil bli lagt opp til aktiviteter og program for både barn og ungdom,
i tillegg til det ordinære stevneprogrammet. Spesielle gjester til
ungdomsprogrammet blir Michael Østenstad og Jon Viktor
Lillenberg fra NBUF`s «Team on the road»

Variert og spennende sang og musikk i møtene.
Både til å lede allsangen i møtene, og som solister og grupper
som vil delta med sang og musikk, blir flere med. Vi satser bl.a.
på både barnekor og ungdomsgruppe. Vi får også med det lokale
mannskoret «Kaikameratene»

Program for Distriktsstevnet 2012
Fredag kl. 1930. Åpningsmøte

 Møteledere; Berit Skoglund og May Br. Lund
 Taler: Knut Olaf Frikstad. Felleskollekt

Lørdag kl. 0900. Bønn og Lovsang

 V/ Øystein Lode, Evita Nguyen og ungdommene

Lørdag. kl. 0945‐1315, Distriktets årsmøte
Lørdag. kl. 1000: Eget opplegg for barn og ungdom
Lørdag kl. 1700. Seminar v. Frode Hansen
Lørdag kl.1900: Møte

 Møteledere; Berit Skoglund og May Br. Lund
 Taler: Frode Hansen. Felleskollekt

Søndag. kl.1000: Gudstjeneste
 Møteledere; Leif Vollan og Heidi Myhre
 Taler. Frode Hansen
 Offer til Grøtavær Baptistmenighet
Søndag kl. 1500‐1730: NNBUs årsmøte
Søndag kl. 1900: Møte
 Møteledere; Leif Vollan og Heidi Myhre
 Taler. Knut Olaf Frikstad. Felleskollekt
(Tider for måltidene er oppført på baksiden av folderen)

