CAMP
17.-19. juni 2022

Gurvika feriesenter, Nevlunghavn

MÅLET MED CAMP UNIK

Camp UNIK ønsker å bidra til å hjelpe mennesker med
funksjonsnedsettelse eller utviklingshemming til å følge sine
drømmer, utrykke og utvikle sine evner og gaver.
Dette skjer i trygge omgivelser hvor det er lov å prøve og feile.
Camp UNIK er en mulighet til å utfolde seg gjennom forskjellige
kulturelle uttrykk.
I fellesskap ønsker vi å verdsette hverandre for
det den enkelte er og kan.
Gjennom skapende aktivitet, sang, musikk, drama og forming
ønsker vi å gi deltakerne gode opplevelser.
Camp UNIK er først og fremst et sted hvor vi ønsker å se
hverandre og være til stede for hverandre.
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.

GODT FELLESSKAP
Camp UNIK er først og fremst et sted hvor vi ønsker å se
hverandre og være til stede for hverandre.
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.

KREATIVE GRUPPER
På Camp UNIK er vi et stort fellesskap, og er alle med i en
kreativ gruppe.
Her er gruppene du kan velge mellom:
«Kor for alle» Camp UNIK sitt eget prosjektkor
Her får du mulighet til å synge i kor sammen med andre! Vi øver,
lærer og opptrer på Camp UNIK sine arrangementer.
Ledere: Eirin Syvertsen, fagkoordinator i Sound of Happiness og
Kirsti Pedersen Haugen, trubadur i Fjære Menighet.

Musikk og samspill

Du får delta i en utviklende musikalsk bevegelse.
Du får spille på et instrument, kanskje lære litt om fargekoder
og bidra sammen med bandet og prosjektkoret.
Ledere: Torbjørn Tveit, musikklærer og
Trygve Bergland, diakon i Grimstad.

Drama/Improteater
Dette er gruppen for de lekne!
Her får du lære enkle teaterøvelser og bidra i dramastykker.
Vi lager og øver på fremføring av bibeltekster.
Leder: Martin Holt Fredriksen, ansatt i Skjærgårds LIVE og
Ellen Gryting, sokneprest i Risør.

Kreativ forming

Her får du bruke dine kreative evner og kose deg.
Vi lager noe med bruk av papir, klipping, liming og maling.
Ledere: Diana Rasmussen, Risør og Marianne Rundholt, Risør.

PROGRAM
FREDAG
12.00 Velkommen!
Rom og hytter er åpne. Bassenget er åpent!
15.00 Registrering
17.00 Varm mat
19.00 Konsert med Tore Thomassen og Sound of Happiness i
Berg Arbeidskirke
LØRDAG
07.30 - 08.45: Frokost
09.00 Fellessamling
10.00 Kreative grupper økt 1
12.00 Lunsj
14.00 Kreative grupper økt 2
17.00 Middag
19.00 HEL-aften i Berg Arbeidskirke
Trylleshow med Ruben Gazki
Bevertning
Kveldssamling
Deltagere fra Camp UNIK opptrer
21.00 Kveldsmat
SØNDAG
08.00 – 09.00: Frokost
11.00 HEL – gudstjeneste i Berg arbeidskirke
13.30 Lunsj på Gurvika
14.30 Avskjedssamling
15.00 Avreise utover dagen

ÅPNE ARRANGEMENTER
Fredag 14. juni kl. 19.00 Berg Arbeidskirke
Konsert med Tore Thomassen og
Sound of Happiness med flere.
Inngangspenger kr. 100,(betales i døren)
Gratis for deltagere ved
Camp UNIK og ledsagere.

Lørdag 15. juni kl. 19.00 HEL-aften Berg Arbeidskirke
Trylleshow med Ruben Gazki
Deltakere fra Camp UNIK opptrer
Kveldssamling og kveldsmat
Inngangspenger kr. 100 (betales i døren)
Gratis for deltagere ved Camp UNIK og ledsagere.

Ruben Gazki er en utrolig artig
tryllekunstner som underholder hele
familien. Ved hjelp av lommetyveri,
fingerferdighet og stunt klarer han å
trollbinde sitt publikum og levere en
unik opplevelse du sent vil glemme!

Søndag 16. juni kl. 11.00
HEL-gudstjeneste i Berg Arbeidskirke
Velkommen til HEL-gudstjeneste!
Her vil vi dele våre kreative evner til Herrens ære!
Deltagerne fra Camp UNIK og Sound of Hapiness m.fl. vil delta
med sang, musikk og drama i et kreativt mangfold.
Vi gir takk tilbake for vår skaper og frelser, samtidig som
vi feirer vårt UNIKe mangfold.
Camp UNIK-bandet og Tore Thomassen bidrar
også med musikk.
Spesialprest for inkluderende
kirkeliv Rune Rasmussen med flere.

Behov for tilrettelegging

Deltagerne, som trenger det, må selv ha med seg ledsager/ledsagere
som har ansvar for å gi den støtte den enkelte deltager trenger.
Gurvika feriesenter har varmtvannsbasseng og baderampe ut i sjøen.
Rommene og området er universelt utformet. Det er tilgang på
tilrettelagt senger. Avtale kan gjøres med hjemmesykepleie i
Larvik kommune i god tid ved behov.

Pris/økonomi

Pris pr. deltager kr. 1500,- (+ billettavgift til checkin)
Dette inkludere overnatting, mat, konserter og forskjellig materiell til
prosjektgruppene. Hver deltager kan ha med seg én ledsager gratis.
Ledsager nr. 2 betaler deltakeravgift.

Utvidet opphold

Gurvika feriesenter tilbyr utvidet opphold i dagene før Camp UNIK. Du
kan komme med din familie eller din ledsager å feriere noen dager.
Booking gjøres direkte med Gurvika på www.gurvika.no.

Påmelding

Påmelding gjøres via checkin.no: www.sglive.no/Camp-unik
www.kirken.no/UNIK
Påmelding starter: 1. mars
Frist for påmelding 31.mai

Kontaktpersoner

Ingeborg Gunnersen, Skjærgårds LIVE, 90627050, ingeborg@sglive.no
Rune Rasmussen, Agder og Telemark Bispedømme,
48997100, rr687@kirken.no

Arrangør

Camp UNIK arrangeres av Skjærgårds LIVE og Agder og Telemark
bispedømme.

Abcent er et privat helse- og omsorgsforetak hovedkontor i Skien.
Som leverandør av blant annet BPA legger vi vekt på nærhet og fleksibilitet i tjenester og
samarbeid.
Les mer på www.abcent.no og ta gjerne kontakt med oss!

