Velkommen til

BIBEL- OG NATURCAMP
på KVS-Bygland
1. - 8. juli 2018

“Midt i hjertet av Setesdal”

Tlf: 982 99 711

Mail: kbnilsen@hotmail.com

www.bibelognaturcamp.no
Imf Sør

Møter og arrangementer:
-

-

-

-

-

-

-

-

Barnemøter med Regine Austegard, Kristine Olsson og Marie Hornnes

Bibelsamlinger for ungdommene med Edvard Foss

Bibeltimer med Audun Hjelvik

Kveldsmøter med Åge Nygård

Sangkveld

Båttur med DS Bjoren

Releasekonsert

Sang av Vera Henriksen hele uka

Andre aktiviteter:
-

-

-

-

Grillkvelder

Fjellturer

Hesteridning

Volleyballkamper og andre uteaktiviteter

-

Inneaktiviteter i gymsalen

-

Fisking/fiskekonkurranser

-

Tur til Elgtun og Landeskogen Fredssenter

-

-

Bading/vann-aktiviteter
Gokart-kjøring
Misjonsløp

Dagsprogram:
Priser pr. døgn:

Campingvogn
Strøm
Overnatting på internat pr.voksen
Overnatting på internat pr.barn under 14 år

kr. 200,kr. 50,kr. 200,kr. 50,-

Søndag 1.juli fra kl.16.00 Ankomst, innkvartering, kveldsmat, kveldsmøte
Hver dag mandag til fredag:

Kl.08.30
Kl.09.30
Kl.10.00
Kl.11.30
Kl.17.00
Kl.19.00
Kl.19.30

Fleksifrokost
Bønnesamling
Bibeltime
Turer/utflukter
Middag
Bønnesamling
Kveldsmøte

Torsdag 5.juli

Kl.12.00
Kl.19.30

MISJONSLØP til inntekt for skolen
Sangkveld med Vera Henriksen,
Anne Kristin Nygård, Wigdis Trøim og
Charlie Blackwater

Lørdag 7.juli

Kl.12.00
Kl.14.00
Kl.16.00
Kl.18.00
Kl.21.00

Rebusløp
Lunch
Tur med DS Bjoren
Releasekonsert Vera Henriksen,
Anne Kristin Nygård, Wigdis Trøim og
Charlie Blackwater
Grillkveld

Kl.11.00
Kl.13.00

Familiegudstjeneste på KVS Bygland
Felles avslutningsmiddag på KVS Bygland

Sønd. 10.juli

Vi forsøker også å ha en del aktiviteter på skolen for de som ikke blir med på dagsturene.

Matpriser:

Frokost for voksne
Frokost for barn under 14 år
Frokost med niste
Middag for voksne
Middag for barn under 14 år

kr. 50,kr. 30,kr. 100,kr. 100,kr. 50,-

Fasiliteter/Beliggenhet

KVS-Bygland ligger i naturskjønne omgivelser på Skolens kjøkken serverer utmerkede måltider med
Bygland, midtveis i Setesdal, like ved riksvei 9, ca.1,5 god hjemmelaget mat.
timers kjøring fra Kristiansand.
Nytt undervisningsbygg, møtesal og gymsal hører
Her er som regel sommerklimaet godt, med masse også med til skolens omfattende og moderne bygsol og dagtemperaturer opp mot 25- 30 varmegrader ningsmasse.
på fine sommerdager.
Midt i ligger det koselige skoletunet, og her er det
Noen få hundre meter nedenfor skolen ligger også anlagt en stor gress-slette og bane for ballspill
Byglandsfjorden, som innbyr til flotte sandstrender, og aktiviteter av ulike slag.
varme svaberg og gode badetemperaturer.
Setter du deg i solveggen på framsida av spisesalen
Her er det også gode muligheter for vannski og andre har du en nydelig utsikt over bygda, fjorden og de vidaktiviteter, og fine turstier i området.
strakte heiene som omkranser dette vakre og særegne dalføret.
Like i nærheten finner du skolen, kommunehuset, minibank, butikken og kirka.
Fortrinnet for Bibel- og naturcampen på Bygland er, i
tillegg til et godt åndelig felleskap, det gode samholBakenfor skolen strekker Setesdalsheiene seg inn- det og inkluderingen av alle besøkende.
over endeløse skoger, fjell og vidder, og her dispone- Tilbakemeldingene fra tidligere gjester taler sitt tyderer KVS Bygland et stort areal som blant annet inn- lige språk om dette!
befatter flere flotte fjellhytter.
Her det også utallige flotte fiskevann og et yrende Legg ferien til Bygland Bibel-og naturcamp denne
fugle-og dyreliv.
sommeren.

KVS-Bygland er et topp moderne skoleanlegg, som Vi lover deg et godt åndelig og sosial fellesskap i et
blant annet omfatter 3 internatbygg med ypperlige bo- avslappende og inkluderende miljø!
og overnattingsmuligheter.
Du er hjertelig velkommen!
For de som heller vil nyte campinglivets gleder er det
god plass, både til campingvogner og telt!
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Send din påmelding allerede nå til:
Olav Nilsen på tlf. 982 99711, eller mail: kbnilsen@hotmail.com
Følg også med på våre hjemmesider: www.bibelognaturcamp.no
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