Velkommen til
40-ÅRS JUBILEUM
på Bibelskolen i Grimstad

JUBILEUMSHELG
13.-14.AUGUST

PROGRAM
LØRDAG
kl. 12.00
Åpen kiosk ved Normisjonshallen
– mulighet for å kjøpe lunsj, kaffe, kaker mm
kl. 14.00
Bibeltime ved Anne Mari Vadset og
informasjon ved Kjetil Vestel Haga
kl. 15.30
Boksalg og signering ved Kurt Hjemdal,
omvisninger på området, åpen kiosk mm
kl. 17.00
Middag – må forhåndsbestilles
kl. 19.00
Festkveld i Normisjonshallen
kl. 21.00
Kaker og kaffe
SØNDAG

I august er det 40 år siden det første kullet startet
sitt skoleår på BiG, og vi inviterer herved til en storslått
feiring i anledning jubileet. 13.-14.august ønsker vi å fylle
opp skolens internater og campingområde med masse folk,
og i Normisjonshallen vil det bli et flott program med
deltakelse fra mange både tidligere og nåværende
studenter og ansatte.
Ambassadør gjør comeback, ledet av Geir Ivar Bjerkestrand,
og vil gi oss masse flott musikk hele helgen.
Kjetil Glimsdal har fått med seg et skikkelig stjernelag på
festkvelden lørdag kveld, og vi får blant annet festtale
ved Kurt Hjemdal.
Søndag blir det gudstjeneste med Svein Lilleaasen,
Åge Løsnesløkken og Marit Elisabeth Berling som sentrale
aktører. Dette blir en helg du absolutt bør få med deg!
Hjertelig velkommen til 40-års fest!

kl. 11.00
Festgudstjeneste i Normisjonshallen
kl. 13.00
Salg av middag, kaker og kaffe

Kulltreff!?
Denne helgen blir en flott anledning for tidligere studentkull til å ha en samling med sitt
kull, og det blir lagt til rette for at man kan ha
egne områder på campingplassen og kan låne
et klasserom eller en stue for å ha samling
med sin gjeng. De som ønsker å gjøre noe
slikt kan ta kontakt med oss og avtale dette.
Priser og påmelding
Det vil være helt gratis å bo på campingen,
men vi vil gjerne ha en e-post om at du
kommer. Dersom man ønsker å leie rom
på internatet så vil dette koste 995 kr for
enkeltrom og 1320 kr for dobbeltrom. Da er
frokost inkludert i prisen. Middagen på lørdag
vil koste 165 kr, og man må melde seg på i
forkant.
Booking av campingplass, rom og/eller
påmelding til middag kan gjøres ved å sende
e-post til Bjørg Topstad, husmor på BiG.
Hennes mailadresse er
bt@bibelskolen.no
De som ønsker å gi en jubileumsgave til
skolen vil få mulighet til det i løpet av helgen,
men man kan også gjøre det på www.bibelskolen.no/biggiver eller på Vipps 87639.
Merk gjerne gaven med BiG 40 år.

