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CAMP UNIK ønsker å bidra til å hjelpe mennesker med 
utviklingshemming til å følge sine drømmer, utrykke 
og utvikle sine evner og gaver. Dette skal skje i trygge 
rammer hvor det er lov til å prøve og feile.

Dette ønsker vi å oppnå ved å legge til rette for å utvikle 
seg, og utfolde seg gjennom forskjellige kulturelle 
utrykk. I fellesskap ønsker vi å verdsette hverandre for 
det den enkelte er og kan -  gjennom skapende aktivitet, 
gjennom sang, musikk, drama og forming ønsker vi å 
legge til rette for en god opplevelse.

Mennesker har til alle tider uttrykt seg på forskjellige 
måter. For noen kan musikken tale mer til dem enn 
samtalen, eller det visuelle «si mer» en 1000 ord. 
Sammen skal vi oppleve og erfare at man kan utrykke 
seg, kommunisere og oppleve fellesskap. Camp UNIK 
ønsker å gi alle en erfaring av å lykkes. Mennesker med 
ulik funksjonsevne ønskes hjertelig velkommen.

MÅLET MED CAMP UNIK

HVORDAN NÅ MÅLET?



Når du melder deg på deltar du i en av følgende grupper:

Fortsetter på neste side....

Her vil du få mulighet til å synge i kor sammen 
med andre! Vi øver, lærer og opptrer på 
CAMP UNIK sine arrangementer.

Ledere: Eirin Syvertsen fra Sound of 
Happiness og Kirsti Pedersen Haugen 
trumadur, Fjære Menighet.

Du får delta i en utviklende musikkalsk 
bevegelse. Du får spille ditt instrument og bidra 
sammen med bandet og prosjektkoret.

Ledere: Torbjørn Tveit fra Sound of Happiness

Prosjektkor ”Kor for alle”:

Musikk og samspil:

ARBEIDSGRUPPER



Her får du trene på enkelt teater og være 
med å fremføre bibeltekster og bevegelse 
til musikk og tekst.

Ledere: Beate Frigstad, Rådgiver 
Trosopplæring, Agder og Telemark 
bispedømme

Her får du være med i prosjekter rundt forming 
ved bruk f.eks naturmateriale, blomster, dekor 
og maling formidling gjennom det vi kan lage 
sammen.

Ledere: Diana Rasmussen og Marianne 
Rundholt

Drama/Improteater:

Kreativt forming:

Når du melder deg på deltar du i en av følgende grupper:

ARBEIDSGRUPPER



Fredag

12.00 Velkommen! 
Rom og hytter er åpne. Bassenget er åpent!

15.00 Registering
17.00 Varm mat
19.00 Konsert:

Lena Marie Klingvall med flere
i Berg Arbeidskirke

Noe å bite i før retur til Gurvika

Lørdag
07.30-08.45 Frokost
09.00 Fellessamling

10.00-12.00 Arbeidsgrupper
12.00 Lunsj

14.00-16.00 Arbeidsgrupper
17.00 Middag
19.00 Konsert:

Trygve Skaug, Sound of Happiness,
21.00 Kveldsmat

Kaffe og vafler serveres fra Vaffelstua hele dagen

Søndag

0800-09.00 Frokost
11.00 HEL-gudstjeneste i Berg Arbeidskirke

13.30 Middag på Gurvika
14.30 Avskjedssamvær

15.00 Avreise utover dagen...

PROGRAM



Konsert med LENA MARIE

Fredag 8.juni kl. 19.00 Berg Arbeidskirke

Inngangspenger kr. 100 (betales i døren)
Inkl. for deltager og ledsagere

ÅPNE ARRANGEMENTER

 Lena Maria er en internasjonal kjent artist fra Sverige. Lena Maria 
ble født i 1968 uten armer og venstre ben halvparten så langt 
som det høyre benet. Hun går med hjelp av en benprotese. 
Ingen vet årsaken til hennes handikapp.

Hun har vært aktiv og vunnet premier i svømming i Paralympics. 
Hun er en kjent sanger og musiker som har reist over hele verden. 
Hun er også kunstner og munn og fotmaler gjennom mange år.

Velkommen til en musikalsk opplevelse og en erfaring av at selv 
om livet byr på mange utfordringer er det enkelte menneske 
verdifullt og har samme verdi ut fra et kristent menneskesyn. 
Dette må du ikke gå glipp av! Sound of Happiness med flere fra 
Camp UNIK vil også delta.



Konsert med TRYGVE SKAUG

Lørdag 9.juni kl. 19.00 Utekonsert i Gurvika

Inngangspenger kr. 100 (betales i døren)
Inkl. for deltager og ledsagere

Trygve Skaug er låtskriver, vokalist og poet. Musikken hans har 
siden 2010 ligget over 170 uker på NRK P1 A-, B-, og C-lister. 
Han er en av de mestselgende lyrikerne i Norge og lå på topp 
10-listen i lyrikk gjennom hele 2016. I tillegg er diktene hans 
blant de mest delte på sosiale medier.

Denne kvelden får vi møte Trygve Skaugs lune tekster og 
spennende musikk. Vi får også møte deltagere på CAMP UNIK 
og møte utfordingen med å se det enkelte menneske i den store 
menneskelig mosaikk. Omgivelsene i Gurvika vil gjøre dette til 
en opplevelse i den lyse sommer natten!

HEL-Gudstjeneste i Berg
Arbeidskirke

Søndag 10.juni kl. 11,.

GRATIS

Velkommen til HEL-gudstjeneste og gudstjeneste for alle i Berg 
arbeidskirke.

Her vil vi dele våre kreative evner til Herrens ære! Deltagerne 
fra CAMP UNIK vil delta med sang, musikk, drama i et kreativt 
mangfold. Vi gir takk tilbake for vår skaper og frelser, samtdig 
som vi feirer vårt UNIK mangfold!

Spesialprest for Inkluderende kirkeliv Rune Rasmussen taler.



CAMP UNIK arrangeres av 
Skjærgårds LIVE og Agder- og 
Telemark bispedømme i samarbeid 
med Sound of Happiness, Tunsberg 
bispedømme og Stitelsen Gurvika

Legg inn navn på deltakere, navn på ledsagere, hvilken arbeidsgruppe de 
ønsker seg på og kontaktperson med telefon, adresse og mailadresse i tillegg 
til eventuelle andre opplysninger.

Martin Holt Fredriksen 
Skjægårds LIVE 

 
Tlf: 900 69 148 

Epost: martin@sglive.no

Rune Rasmussen 
Agder og Telemark Bispedømme 

 
Tlf: 489 97 100 

Epost: rune.prest@gmail.com

Gurvika feriesenter tilbyr utvidet 
opphold i dagene før CAMP UNIK. 
Du kan komme med din familie eller 
din ledsager å feriere noen dager. 
Prisen for dette er: 700,- per døgn. 
Dette inkluderer 3 måltider hver dag. 
Booking gjøres direkte med Gurvika 
på www.gurvika.no

Pris pr. deltager kr. 1000,-

Dette inkluderer overnatting, mat, 
konserter og forskjellig materiell til 
arbeidsgruppene. Hver deltager 
kan ha med seg en ledsager gratis.

Festivalarrangøren har ledere som 
står for programmet og leder de 
ulike arbeidsgruppene. Deltagerne, 
som trenger det, må selv ha med 
seg ledsager/ledsagere som har 
ansvar for at hver deltager får den 
støtte den enkelte trenger.

ARRANGØR

PÅMELDING SENDES TIL UNIK@SGLIVE.NO

KONTAKTPERSONER

UTVIDET OPPHOLD

PRIS/ØKONOMIORGANISERING


