Frizon 2018 handlar om röster.
Gud, du talade och hela världen blev till. Ditt tilltal får ljus att lysa
i mörker och liv att skapas ur tomhet. I din röst får vi helande,
ledning, tröst och riktning. Du ropar oss ständigt hem, in i din
famn, där vi får förstå vilka vi är. Inneslutna i din famn sänder du
oss att förmedla din röst och stå upp för och ge vidare sanningen,
hoppet och kärleken till en trasig värld.
Vad innebär det att vi är sända till den här världen och hur ska vi
använda vår egen röst? Vår förmåga att lyssna efter och ledas av
Din röst drunknar och krockar med vår tids dyrkan av det egna.
Hur lär vi oss att lyssna i en omgivning som överröstas av brus? I
en tid som hyllar självständighet längtar vi efter att Din röst ska få
tala in i och genom våra liv.

Frizon är en festival där kulturella uttryck och kristen tro utmanar
och formar varandra. Med ett brett program är Frizon en mötesplats som uppmuntrar till delaktighet och mångfald. I skärningspunkten mellan ord, musik, rörelse och konst vill Frizon vara en
festival inför Gud.
					

Från Frizons hemsida

Onsala Församlings ungdomsresa
8-12 augusti 2018

Häng med

på sommarens häftigaste resa!

När:		

8-12 augusti 2018

Onsdag 8 augusti – söndag 12 augusti sticker vi till Frizon,
en kristen ungdomsfestival på Torp utanför Kumla.

Var:		

Torp utanför Kumla

Ålder:		

Född 2002 eller tidigare

Pris:		
		
		
		

1800 kr vid anmälan senast 31 maj
2000 kr vid anmälan från 1 juni-31 juni
(Hör av dig om avgiften är ett hinder för att följa med.
Det finns lösningar inom församlingen.)
Resa med buss.
Boende på Tallnäs stiftgård 1 natt.
Boende i tält på Frizon 3 nätter.
Höghöjdsbana på Isaberg.
Gustavsvik äventyrsbad ”Lost City”.
Festivalpass på Frizon.
Frukost, lunch och middag varje dag.

En festival full av möten med människor och framförallt med Gud.
Onsdag
		
		
		
		
		

Avresa på morgonen från Onsala till Isaberg, Hestra.
Där leker vi apor i träden på höghöjdsbanan hela
eftermiddagen.
(Vid höjdskräck finns alternativ.)
Middag, mysgrill på stranden och övernattning på
Tallnäs stiftgård natten till torsdag.

Torsdag
		

Efter frukost styr vi kosan norrut till Frizon. På em
sätter vi upp våra tält och festivalen drar igång.

Fredag

Vi hänger på Frizon hela dagen, kvällen och natten.

Vad ingår:
		
		
		
		
		
		

Lördag		
		
		

De som vill, spenderar förmiddagen på Gustavsvik
äventyrsbad i Örebro. Annars hänger man på festivalen
och badnymferna ansluter på em.

Anmälan:
		
		

senast 31 juni (se ovan) till
marianne.bokerud@svenskakyrkan.se
Ange ev specialkost eller annat som är viktigt att veta.

Söndag
		

Festivalen avslutas under dagen och vi drar oss hemåt.
Vi är hemma igen på sena em.

Frågor:
		
		
		

marianne.bokerud@svenskakyrkan.se
0732-461649
maria.holmstrom@svenskakyrkan.se
0706-122056

Mer info:
		
		
		

frizon.nu (på flik ”Festivalinfo - Festivalområdet”
kan du se hur mycket kul det finns att uppleva)
isaberg.com
gustavsvik.se

Förutom Majsan och Maria så är vår nya pedagog Johan Reftel
också med.

Och självklart ser vi fram emot att ha med
just DIG på resan!!!

