
VELKOMMEN TIL MIDTSOMMERDAGER
FOR FRIKIRKENS PENSJONISTER!



Dette har vi ventet på så lenge! 
En del av dere som får invitasjonen var samlet til Gjensyn i 2018. Vi

prøvde å få til en samling i mai 2020, men måtte utsette.
Vi forsøkte igjen i oktober 2020.

Neste forsøk av mai 2021, men alt måtte vi utsettes. 
Nå er vi endelig der at vi er klar til å invitere. Vi vet det er kort frist, men

vi tror mange er veldig klar for å samles uten for sin lille krets. 
Vi har hele tiden fulgt nøye med i smitteutviklingen og

vaksinasjonsprogrammet. Gjeldende smittevernregler vil bli fulgt.  
Stavern folkehøyskole inviterer derfor med stor forventning til Gjensyn.
Samlingen er for pensjonister som har arbeidet i Frikirken på en eller
annen måte, som pastor, misjonær, kontoransatt, lærer eller annen

ansettelse ved Frikirkens skoler eller institusjoner.
Ektefelle av ansatte er selvsagt hjertelig velkommen. 

Nå har vi jobbet med å finne kontaktinfo, men har ganske sikkert ikke
nådd ut til alle. Dersom noen av dere  kommer i kontakt med noen som
ikke har fått invitasjon, så er det flott om du videresender invitasjon og

program.  

Program og gjester
Vi starter opp mandag 21. juni kl. 18.00 med middag. Innsjekk er fra kl.

16.00. Vi har kveldssamlinger, bibeltimer, turer, temasamlinger og
kveldsmøter. Vi får deilig mat fra skolens kjøkken og en liten

arbeidsgruppe bestående av Jorun Olsen, Sverre Jølstad, Jan Ivar
Nilsen og undertegnede vil gjøre hva vi kan for at dette skal bli rike og

fine dager for oss alle. 
Siden politikerne har bestemt at folkehøyskolene ikke lengre får

støtte til sin kortkursvirksomhet, blir oppholdet noe dyrere enn sist,
men vi håper og tror at alle vil oppleve å få valuta for pengene.
Detaljprogram finnes på skolens hjemmeside, det er også der

påmeldingen skjer.
www.stavernfhs.no 

VI HÅPER DU HAR LYST TIL Å KOMME!

Arnfinn Løyning
Arrangementsansvarlig ved Stavern fhs
Kontakt; 93426101, arnfinn@stavernfhs.no 


