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HOPPESLOTT - BUNGEERUN - 

WRECKINGBALL - GLADIATOR - SUMO - 

BORRELÅSVEGG - GIGABALL - 

ANSIKTSMALING - STAGESAMLINGER 



 

PROGRAM: 

Lørdag 

11.30: Registrering 

12.00: Stage 1: Åpningsshow 

12.45: Aktivitetstid -  FreeTime / Mat 

16.00: Stage 2: Teambygging 

16.30:  24 Battle: Gruppeutfordring 

17.15: Aktivitetstid -  FreeTime / Mat 

20.00: Stage 3: Urettferdig! 

20.30:  Aktivitetstid -  FreeTime 

21.30: Stage 4: Kveldssamling og bønnevandring 

22.15: Organisere soveplass/ nattmat / puss og vask 

23.00: Nattkino 

00.30 – 08.00 RO ZZZZZZZZZZZZZZ 

Søndag 

08.00: Vekking 

08.00: Frokost / stell / pakking 

09.00: Stage 5: Morgensamling 

09.30: FreeTime – aktivitetstid 

11.00: Stage 6: Avslutningsshow/ Gudstjeneste FOR ALLE (de som 

skal hente ungene oppfordres til å komme før 11 og bli med 

på gudstjenesten ) 

12.00: Slutt 

Har du lyst til å bli med på et spektakulært døgn, 
fylt av alt du kan tenke deg av spennende 

aktiviteter, show med musikk, dans og  
kreativ forkynnelse?! 

 
DA er 24 HOURS festival noe for deg! 
 
Det er BETWEEN-gjengen i Namsos Frikirke og 
trosopplæringen i Den norske kirke som inviterer deg med! 
 
 
Sted:  Vi fyller Namsoshallen med stæsj og 

inviterer ALLE som går i 4. – 7. klasse! 
 

Dato:   2. – 3. mars 2019 

Påmelding:  Elektronisk påmelding og betaling, ved å gå inn på: 

http://24festival.no/namsos/  
 
 
Påmeldingsfrist:   16. februar 2019 (Du kan melde deg på 

senere også, men da blir det dyrere.) 
 

Pris:   425,- ved påmelding før 16. februar  
480,- ved påmelding etter 16. februar 
 

For mer informasjon om festivalene rundt om i Norge, 
sjekk www.24festival.no 

 

Kontaktpersoner:  Toini Sjaanes Pedersen, Tlf: 416 88 414 
Linda Stien, Tlf 469 68 228 

 
 

 

TA MED: 

Sovepose, madrass/liggeunderlag, innesko, klær for en aktiv dag 

(og skift hvis du tror du trenger det,), drikkeflaske, nattøy, 

tannbørste mm, og lommepenger til kiosken. 

(Vi ønsker at mobiltelefoner ikke brukes, - legg igjen hjemme, 

hvis de ikke må ha med. Vi samler inn og passer på dem, for de 

som må ha med). 

http://24festival.no/namsos/

