Bli med på en fantastisk uke i Grimstad!
Gjennom en uke morsom og sosial ledertrening på Bibelskolen i
Grimstad får du en unik innsikt i hva det kan si å tjene Gud, jobbe med
dine gaver og samarbeide målrettet.
Hvem, når og hvor?
Dette er perfekt for deg som har vært leder på leir, eller som har lyst til å være det! På Amigos
festivalen får du mulighet til bli enda bedre kjent med Gud, deg selv og andre unge ledere.
Amigos Festivalens ledertrening er for alle som fyller 15 år i år og opp til året du fyller 19.
Ledertreningen på Amigos Festivalen starter 30. juni og avsluttes 7. juli. På Bibelskolen i Grimstad.
Hva får du?
•
En eldre medvandrer som pusher, støtter, ber og lever med deg gjennom hele festivalen.
•
Være en del av et team som har ansvar for èn del av festivalen. (Formidling, aktiviteter,
lovsang, global misjon, forming etc).
•
En real smak av hvordan det er å jobbe i et team som har det samme målet.
•
Jobbe med noe du ønsker å lære mer om.
•
Trygghet, sosialt liv og ro i et fellesskap som ønsker å følge og ære Jesus Kristus.
•
Mulighet for å tilbringe fredagen på Skjærgårds Music & Mission Festival på Risøya
sammen med resten av tenåringene.
Økonomi
Hele festivalen inkl. mat, overnatting og alt det nødvendige koster 750 kroner. En dag på
Skjærgårds Music & Mission kommer i tillegg på 400 kroner.
Deltakerne dekker reise til og fra Grimstad selv.
Du får et gjennomarbeidet og godt pedagogisk tilbud sammen med god og personlig oppfølging. I
tillegg får du en uke på Sørlandet med en god del fritid i trygge, rusfrie rammer.
Sponsing
Hvis du vil gi deg selv litt ekstra hjelp økonomisk, kan du søke etter «sponsorbrev» på letogfinn.no.
Skriv ut og spør ledere du kjenner, foreldre, besteforeldre, menigheter, lokallag eller regionen din
om de vil støtte deg til å bli med på årets mest lærerrike begivenhet!
Påmelding
Påmelding skjer på acta.as. Let i menyen på venstre side under «Arbeidet.» Frist er 15. April. Det
er gode muligheter for at det blir fult, så det er lurt å være tidlig ute.
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Kontkakt:
Ta kontakt med din lokale leder, eller Henrik Guii-Larsen:
henrik.guii-larsen@normisjon.no/45213567)

