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Bli med på
Changemakers
sommerleir
28. juni -- 2. juli!

År

Changemaker blir 25 år i 2017 og gjett om det skal feires på årets
sommerleir! Vi snakker fest og moro – inspirerende foredragsholdere
og besøk av gamle changemakere – aktivisme, politikk og urettferdighetsbekjempelse – sommeridyll i Norges hovedstad. SommerSNU 2017
blir nemlig arrangert på helt nyoppussede Rønningen Folkehøyskole på
toppen av Kjelsås med utsikt over hele Oslo. Hva mer kan man ønske seg?
Mat og overnatting er inkludert i følgende priser:
Ikke-medlemmer
Medlemmer (det koster bare 50 kr å melde seg inn)
Early-bird (medlemmer som melder seg på før 1. april)
Rabatt for å introdusere førstegangsdeltakere (for begge)

kr
kr
kr
kr

1300,1000,800,-100,-

Mer info og påmelding på bitly.com/sommerleir2017
ØYVIND EGGEN tidligere Norad-sjef og utviklingsguru i Civita // KLONDIKE
Afro pop band in consert // BLØTKAKEFEST foran Stortinget // RØNNINGEN
FHS nyoppusset med panoramautsikt over sommer-Oslo // KLATRING,
AFRIKANSK DANS, KAMPSPORT og REBUSLØP // Alt dette og MYE, MYE, MER!

WWW.CHANGEMAKER.NO

Changemaker er Norges største ungdomsorganisasjon som
kun jobber med utviklingspolitikk. Vi vil fjerne de grunnleggende årsakene til fattigdom og urettferdighet i verden.
Politikere, maktinstitusjoner, bedrifter og enkeltpersoner
har muligheten til å rette opp i urettferdighet, og vi påvirker
dem til å gjøre det. Klart vi kan forandre verden!

www.changemaker.no
fb.com/changemakernor
@changemakernor
@changemakernor
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