Invitasjon til MIFF Kristiansands
helgeseminar for ungdom
12.-14. september 2014
MIFF Kristiansand inviterer Israel-engasjerte ungdom i alderen 16-25 til et gratis helgeseminar i Sjørøverhotellet Abra Havn i Dyreparken fredag 12.
til søndag 14. september 2014. Vi vil også bidra til
å dekke reisekostnader til deltakere som får plass
etter søknad. Maksimalt antall deltakere med overnatting blir 30, og vi tilbyr kun plasser etter søknad
(se under).
For å kunne delta må du være medlem av MIFF (nye
medlemmer kan også delta!) og motivert til å formidle israelernes argumenter og synspunkter i den
norske debatten. Helgeseminarets mål er å gjøre
deg bedre i stand til å gjøre nettopp denne jobben,
og koble deg til et nettverk av andre ungdom som
også er engasjert for Israel og det jødiske folk.
I løpet av seminaret får du høre dyktige og kunnskapsrike foredragsholdere. Alle deltakere får også
gratis kombibillett til Dyrehagen og Badeland (kun
innendørs) til benyttelse lørdag 13. september.

Fredag 12. september
Kl. 18:00:
		
Kl. 18:30:
Kl. 19:30:
		
		
		
		
		

Ankomst/ registrering/
innkvartering i leiligheter.
Middag
Velkomsthilsen Gabriel Edland,
leder av MIFF Kristiansand
Foredrag Conrad Myrland,
daglig leder i Med Israel for fred
Hvorfor bør en ny generasjon
ungdom i Norge støtte Israel?

MIFF Kristiansand vil mobilisere ungdom til økt innsats for
Israel. (Illustrasjonsfoto)

Kl. 20:30:
		

Bli kjent, sosialt samvær.
Kanskje ser vi en israelsk film?

Lørdag 13. september

Kl. 09:00:
Frokost
Kl. 10:00:
Foredrag/ Workshop
		
Conrad Myrland
		
Den aktuelle situasjonen.
		
Hva svarer vi på anklagene
		
mot Israel?
Kl. 11:30:
Besøk i Dyreparken/ fritid
Kl. 12:15:
Løvepresentasjon (15 min.) i
		
Dyreparken.
K. 13:00:
Rovdyrforing i Nordisk Villmark.
Kl. 13:30:
Lunsj
				
fortsetter neste side
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Kl. 14.00:
		
		
		
		
		
Kl. 16:30:
		
Kl. 19:00:
Kl. 19:30:
		
		
		
Kl. 20.30

Foredrag
Conrad Myrland
Slik kan du engasjere deg for
Israels sak gjennom MIFF
Lokallag, sosiale medier, debatt etc.
Besøk i Badelandet/
shopping i Kristiansand/ fritid
Middag
Foredrag Skattkammeret Abra Havn
Geir Knutsen
Hva med Israels kontroll
av Vestbredden?
Sosialt samvær/ spill/ film. Fritid.

Søndag 14. september
Kl. 09:00:
Kl. 10:00:
		
		
		
		
Kl. 11:30:
		
		
		
Kl. 13:00:

Frokost
Foredrag
Karin Abraham,
journalist og forfatter
Hva skjedde med fredsoptimismen
israelerne hadde på 1990-tallet?
Karin Abraham
Israel som smeltedigel innvandring og befolkningsgruppene i Israel
Lunsj/ avslutning

Overnatting

Innkvartering blir i 6 sengs leiligheter m/ 3 soverom. Leilighetene inneholder: Tre separate soverom, oppholdsrom, stort lekkert bad, minikjøkken
og balkong eller uteplass. Leilighetene leveres med
sengetøy og dere skal ikke gjøre rent i etterkant.
MIFF Kristiansand står for innkjøp og tilberedning
av mat.

Søknad

For å delta må du sende søknad til MIFFs medlemsutvikler Geir Knutsen på post@miff.no snarest mulig og senest innen 1. mai.
Minimumskrav til søknad.
• Navn, alder, bosted
• Hvordan tenker du å reise til seminaret, og vil du
søke om reisestøtte?
• Ditt forhold til MIFF - hvordan og hvorfor ble du
medlem?
• Ditt forhold til Israel - har du vært der? har du deltatt i debatter etc.
• Er du politisk aktiv?
Du trenger ikke skrive mye. Lurer vi på noe mer, så
spør vi!
Dersom antallet søknader blir høyt, kommer MIFF
til å foreta en utvelgelse etter anbefalinger, engasjement og geografisk spredning. Du vil få beskjed
så snart som mulig når du har fått plass.

Refusjon av reisekostnad

Når du har fått bekreftet plass på seminaret, kan du
selv ordne rimelig transport fra hjemsted til konferansen. Du vil kunne få dekket opptil 70 prosent av
dine dokumenterte reisekostnader, som refunderes av MIFF Kristiansand.

Spørsmål?

Ta kontakt med MIFFs medlemsutvikler
Geir Knutsen på tlf. 930 56 405 eller post@miff.no.
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