
Velkommen til Egersund! 
Vi gleder oss til ei helg sammen med dere, og vi har mye gøy på  
programmet! Juniorfestivalen er et årlig arrangement for 4.-7trinn ,som arrangeres 
utifra PBU Rogaland. Tema for helga er: ‘Sammen med Jesus’, og Viggo Klausen blir 
med oss hele helga.   

 
INFORMASJON 
PÅMELDING 
Påmelding via deltager.no.  
Bruk denne adressen: www.deltager.no/event/JuniorfestivalEgersund2023 , 
eller gå inn på deltager.no og søk opp arrangementet ved å skrive Juniorfestival i 
søkefeltet. 
 

Det er to typer billetter, med og uten overnatting. Deltakere fra Egersund skal ikke 
overnatte, de velger billetten som er uten overnatting.  
Påmeldingen åpner 20.februar, påmeldingsfrist 14.mars. 
 
OVERNATTING 

Kun for tilreisende, deltakere fra Egersund overnatter hjemme.  
Overnatting skjer i barnehagens lokaler som er i samme bygget. Maks antall som 
overnatter er 100stk, så ‘førstemann til mølla’ prinsippet gjelder. 
 
PRIS 

Med overnatting er prisen: 470,- 
Uten overnatting er prisen: 320,- 
Prisen dekker opphold, mat og aktiviteter, evt.reiseutgifter kommer i tillegg. 
 

LEDERE 

Alle deltakere får tildelt en leder fra sin menighet. Maks 8deltakere pr.leder.  
Lederen har ansvar for barna under festivalen, og hver menighet har ansvar for å 
dele sine deltakere i grupper med hver sin leder før ankomst til festivalen.  
 

LOKALER 

Festivalen foregår i Pinsemenigheten Evangeliehuset sine lokaler.  
Adresse: Gamle Eigerøyvei 34.  
Her har vi mange rom tilgjengelig, en gymsal, barnehage og et stort uteområde.  
 
KIOSK 

Det blir åpen kiosk på lørdag.  
 
 
 

AKTIVITETER 

På lørdag blir det et par timer med mange ulike aktiviteter på området, 
f.eks karaoke, gymsal, spa, hobby, konkurranser, pinnebrød, snekring,  
tegning, mat m.m.  
 
TA MED 
Bibel, skiftetøy, uteklær, lommepenger til kiosk og kollekt 
Tilreisende som skal overnatte:  
Liggeunderlag/luftmadrass (enkel, ikke dobbel), sovepose, toalettsaker.  
 
SPØRSMÅL? 
Kontakt lederen i din menighet, ellers kan vi kontaktes på  
barnogunge@evangeliehuset.org / 97014126. 

 

Program for helga:   
Lørdag 25.mars 

Kl.12.00: Registrering 

Kl.13.00: Åpningsmøte 

Kl.14.00: Lunsj  

Kl.15.00 -17.30: Aktiviteter  

Kl.18.00: Middag  

Kl.19.00: Kveldsmøte 

Kl.20.00: Kos 

Kl.20.30: Festivalkveld  

Kl.21.30: Hjem for de som ikke  

overnatter, de som overnatter rigger 

seg klar til natten 

Kl.23.00: Ro  

 

 

 

Søndag 26.mars 

Kl.9.00: Frokost 

Kl.10.00: Pakking, rydding 

Kl.11.00: Storsøndag 

Mat i foajeen etter gudstjenesten 

Kl.13.00: Festivalen er slutt  

Viggo Klausen er en dyktig og kreativ formidler, som har vært 
ansatt i  Misjonskirken UNG i mange år, og han jobber nå i 
stiftelsen Velkommen hjem. 
Viggo har i over tjue år besøkt menigheter og arrangementer i 
de fleste kirkesamfunn i Norge, i tillegg til internasjonale opp-
drag. Han utarbeider også stadig nytt materiell for barn og 
tweens, foreldre, besteforeldre, ledere og forkynnere. 



Arrangør:  
Pinsemenigheten Evangeliehuset Egersund 

i samarbeid med Puls Egersund 


