
14.-16. juni 2019
Gurvika feriesenter, Nevlunghavn



PROGRAM
FREDAG
12.00 Velkommen!
            Rom,hytter og bassenget er åpent. Fortløpående 
            registrering.
17.00 Varm mat
19.00 Konsert med Tore Thomassen og Sound of Happiness i                 
            Berg Arbeidskirke. Mat i Gurvika etter konserten.

LØRDAG
07.30 - 08.45: Frokost
09.00 Fellessamling
10.00 Arbeidsgrupper økt 1
12.00 Lunsj
14.00 Arbeidsgrupper økt 2
17.00 Middag
19.00 HEL-aften i Berg Arbeidskirke
            - Teaterforestilling m/scenegal 
            - Kveldsmat for alle
            - Kveldssamling m/Biskop Stein Reinertsen
            - Deltagere fra Camp UNIK opptrer

SØNDAG
08.00 – 09.00 Frokost
11.00 HEL – gudstjeneste i Berg arbeidskirke
13.30 Middag på Gurvika
14.30 Avskjedssamvær
15.00 Avreise utover dagen



MÅLET MED CAMP UNIK
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 å prøve og feile. 

Vi vil gi muligheter 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, 
gjennom sang, musikk, drama og forming ønsker vi å gi alle 

deltakerne en god opplevelse. 

HVORDAN NÅ MÅLET?
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» enn 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 ulike funksjonsevner ønskes 
hjertelig velkommen.



ARBEIDSGRUPPER
Når du melder deg på deltar du i en av følgende grupper. 

A: Prosjektkor «Kor for alle»

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 fra Sound of Happiness og Kirsti 
Pedersen Haugen, trubadur i Fjære Menighet

B: Musikk og samspill

Du får spille instrumenter sammen med andre. Du får bruke ditt 
instrument og bidra sammen med bandet og prosjektkoret. 

Ledere: Torbjørn Tveit fra Sound of Happiness, Randi Margrete 
Larsen, diakon og musikkterapeut i Flekkefjord og Jens Arne 

Dolmen, Porsgrunn



C: Drama/Improteater

Dette er gruppen for de lekne. Sammen prøver vi oss på enkle 
teaterøvelser. Vi lager og øver på fremføring av bibeltekster. 

Leder: Martin Holt Fredriksen og Ingunn Meltveit Olsen, 
trosopplærer i Fjære menighet.

D: Kreativ forming

Her får du være kreativ på forskjellig vis blandt annet ved bruk 
av naturmaterialer, blomster, dekor og maling. 

Ledere: Diana Rasmussen, Risør og Marianne Rundholt, Risør 



v

ÅPNE ARRANGEMENTER

TORE THOMASSEN

   Fredag 14. juni kl. 19.00
     Berg Arbeidskirke

     Konsert med Tore Thomassen
     og Sound of Happiness
     Inngangspenger kr. 100

    (betales i døren)
   Deltagere og ledsagere på 

Camp Unik går gratis.
 

Tore Thomassen har i det meste av sitt yrkesaktive liv arbeidet som 
frilanser innenfor tekst og musikk. Som tekstforfatter og komponist 
har han levert atskilling med stoff til eget og andres bruk, samtidig 

har han hatt en omfattende konsertvirksomhet. Nedslagsfeltet 
har gjerne vært barn og unge med skoleforestillinger eller 

familiekonserter. Tore er en dyktig musiker og formidler som klarer 
å inkludere alle i sine konserter.  
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SCENEGAL
Lørdag 15. juni kl. 19.00 

Berg Arbeidskirke 
Teaterforestilling med Scenegal 

Inngangspenger kr. 100 
(betales i døren) 

Deltagere og ledsagere på Camp 
Unik går gratis.

Scenegal er et teaterkompani med base i Larvik. De kommer til 
Camp UNIK med en forestilling om miljødetektiven Smartine. Med 

vennlighet, kløkt, nysgjerrighet og et skarpt blikk går hun løs på 
miljømysterier med stor iver. På veien for å løse disse mysteriene 

møter hun på flere forskjellige karakterer.  Forestillingen varer i ca. 
40 minutter og passer spesielt godt for hele familien.

 
Etter teaterforestillingen blir det kveldsmat for alle, deltagerne fra 
Camp UNIK vil opptre, og det blir en samlingsstund med Biskop 

Stein Reinertsen. 

Søndag 16. juni kl. 11.00  
I Berg Arbeidskirke 

Deltagerne fra Camp UNIK vil delta med 
sang, musikk og drama i et kreativt mangfold.  

Spesialprest for inkluderende kirkeliv Rune 
Rasmussen, Trubadur Tore Thomassen og deltagere 

fra camp unik deltar.  
Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe.

HEL- GUDSTJENESTE



ORGANISERING 
Leirarrangøren 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 for den støtten den enkelte trenger.  
 
PRIS/ØKONOMI 
Pris pr. deltager kr. 1500,- 
Dette inkludere overnatting, mat, konserter og forskjellig 
materiell til arbeidsgruppene. Hver deltager kan ha med seg én 
ledsager gratis.  
 
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. Prisen for dette er kr. 700 pr. døgn. Dette 
inkludere 3 måltider hver dag. Booking gjøres direkte med 
Gurvika på www.gurvika.no.  
 
ARRANGØR 
Camp UNIK arrangeres av Skjærgårds LIVE og Agder og 
Telemark bispedømme i samarbeid med Sound of Happiness, 
Tunsberg bispedømme og stiftelsen Gurvika.  
 
Påmelding sendes til unik@sglive.no 
Legg inn navn på deltager, navn på ledsagere, hvilken 
arbeidsgruppe de ønsker seg på og kontaktperson med 
telefon, adresse og mailadresse i tillegg til eventuelle andre 
opplysninger. 
 
 
 
KONTAKTPERSONER 
Martin Holt Fredriksen, Skjærgårds LIVE, 90069148,                
martin@sglive.no 
Rune Rasmussen, Agder og Telemark Bispedømme, 48997100, 
rune.prest@gmail.com 


