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Vi savner fellesskapet!

Så for å øke sjansene for at barna og ungdommen får møte hverandre
fysisk i sommer, blir sommerstevnet 2021 tredelt. Tenåringene og de
unge voksne får egne treff på Tyrifjord, som for anledningen gjøres om
til konferansesenter. Det er en herlig campingplass ved Onsakervika,
2 km unna, om familien ønsker å feriere i nærheten. Nina Myrdal og
Victor Marley vil ha det overordnede ansvaret på Tyrifjord, mens vår
fantastiske stab som vanlig vil stå for mat og program.
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Alle barn med foreldre,
besteforeldre og andre
omsorgspersoner er
hjertelig velkommen til
Vik camping på Nisser.
Med et tak på 200 personer
inkludert stab, blir det god
plass i både barnetelt og
møtetelt, til møter og alle
de morsomme aktivitetene
som Sommerstevnet er
kjent for. Det blir opplegg
for både voksne og barn.
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TENÅRINGENE
PÅ TYRIFJORD

UNGE VOKSNE
PÅ TYRIFJORD

Tenåringene ønskes hjertelig
velkommen til Tyrifjord,
der det ene internatet blir
«hotell», og møtene skjer
i telt på plenen. Det blir
full fart med blant annet
vannski og vannaktiviteter,
konkurranser, utflukter,
møter og samlinger hele uka.
Her har vi plass til minst
75 tenåringer. De eldste
tenåringene vil ha egne
aktiviteter og samlinger
deler av tiden.

Et av internatene blir omgjort til konferansehotell,
og de unge voksne får eget
rolig sommertreff med
aktiviteter, utflukter og
møter i aulaen. Samt tid til
å nyte sommeren i nydelige
omgivelser ved Tyrifjorden
sammen med gode venner.
Her er det plass til minst
75 unge voksne. Det er
også mulighet for å bo i telt
eller andre steder lokalt.
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