
Søndag Mandag 25.06 Tirsdag 26.06 Onsdag 27.06 Torsdag 28.06 Fredag 29.06 Lørdag

07:30 - 09:00

09:15 - 09:45

09:15 - 09:40

Norsk bahá'í sommerskole "Oppnå enhet gjennom rettferdighet", 24.-30. juni 2018 - Beitostølen

Morgenstund: bønn og hellige tekster, felles musikk og sang, Informasjon om dagens program

Frokost 

Egen bønnestund for alle barn og deres foreldre

Likestilling mellom 
kvinner og menn

Bahá'í sosial
handling og diskurs  Ikke-involvering i partipolitikk

Menneskehetens
enhet

Bahá'í-konseptet for rettferdighet

Layli Miller-Muro Layli Miller-Muro Layli Miller-Muro Layli Miller-Muro Layli Miller-Muro
11:00 - 11:30

The Equality of Women and Men Bahá'í Social Action and Discourse Non-Involvement in Partisan Politics Race Unity/Oneness of Humanity The bahá'í Concept of Justice
Layli Miller-Muro Layli Miller-Muro Layli Miller-Muro Layli Miller-Muro Layli Miller-Muro

13:00 fotografering
13:00  - 14:30

Fordypning på persisk
(Hasan Jazbani)

Bli med på super hverdagstrening!
(Sarah Fagerheim Gilhuus)

Samarbeid med andre tros- og livssynssamfunn
(Bahá'í-samfunnets kontor for samfunnskontakt)

(Britt Strandlie Thoresen)
Hensikten og meningen med livet

(Ramez Rafat)

Kom og se Frank Baker forteller om sin kone 
Sakens Hånd Dorothy Baker!

(Svein Tore og Helene)

LivsGledeVeien
Fokus på ekteskap 

(Turid & Hans Olav Håkonsen)

Kunst og utveksling av ideer

12 leksjoner om Huqúqúlláh

Hystorie fortelling 
(Gemma)

Menneskerettighetssituasjonen for bahá'íene i Iran og 
Jemen (Arne Kitang)

(Baha’i-samfunnets kontor for samfunnskontakt)
Samtaleemner fra Ruhi bok 2
(Ungdom - Golden summer)

 Innblikk i Báb's mystiske kosmos
(Lasse Thoresen)

Bevegelse til musikk for barn
(Knut Haugen)

Qigong for barn
(Knut Haugen)

Kunst for alle alder
(Jens von Krogh)

Qigong for barn
(Knut Haugen)

Latteryoga for barn, ungdom og voksne.
Blir holdt ute dersom det blir fint vær 

(Herdis Dyvik)

09:45- 11:00

11:30 - 12:45

Kaffe/te pause

12 leksjoner om Huqúqúlláh (Huqúqúlláh-institusjonen)

Kunst og utveksling av ideer (Tooraj Djahangirloo)

De 7 daler
(Keyhan Iganian)

Lunsj 
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15:00 - 15:50

Utformingen av bahá'í "testament" og dets 
innhold, relasjoner til det enkelte lands 

lover

Avreise
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Natursti (selvstendig)
Det blir fjelltur en av dagene dersom det blir fint vær 

15:50 - 16:10 Kaffe/te pause
Fotball-studio

"Kan Iran slå Portugal i kveldens VM-kamp? Har 
fotball en sjel?" (Adrian Dickson & Thor Henning)

Huqúqúlláh Hensikten og meningen med livet
(Ramez Rafat)

Kom og se Frank Baker forteller om sin kone 
Sakens Hånd Dorothy Baker!

(Svein Tore og Helene)

Samarbeid med andre tros- og livssynssamfunn
(Bahá'í-samfunnets kontor for samfunnskontakt)

(Britt Strandlie Thoresen)

LivsGledeVeien
Fokus på famileliv

(Turid & Hans Olav Håkonsen)

Hystorie fortelling 
(Gemma)

Lær  bahá'í korsanger
(Thalia & James)

Lær  bahá'í korsanger
(Thalia & James)

 Innblikk i Báb's mystiske kosmos
(Lasse Thoresen)

12 leksjoner om Huqúqúlláh (Huqúqúlláh-institusjonen)

16:10 - 17:00
Kunst og utveksling av ideer (Tooraj Djahangirloo)

De 7 daler
(Keyhan Iganian)
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18:00  - 19:30

20:00  - 21:00
Spill og lek i grupper
Fotball på storskjerm Kreativ scenekunst

med MIME-gruppen

Teaterstykke:
"Hjertets magiske stemme"

En hyllest til de første bahá'íer i Skandinavia
Musikalsk aften

Avslutningsfest 
Starter kl. 19:00

med MIME-gruppen 

22:00  - 22:30

Åpning 18.30
NÅR

Mer informasjon om barneprogrammet kommer i eget ark.
Mer informasjon om juniorungdomsprogrammet kommer i eget ark.

عنوان برنامه جناب جذبانی:   موقف كنونی امرهللا در مسير تحوالت ھفتگانه ی خود وچالشھای تبليغی جامعه بھائی.

Bønnestund for alle

Middag for hotellets gjester/familiehjørne for de som bor i hytter eller leiligheter


