
Praktisk informasjon Reach The City Oslo  

2.-7. august 2022 

 
Bosted: Vi har leid lokaler på Fjellhaug Internasjonale 
Høgskole, Sinsen. Skolen ligger i hjertet av Oslo og det 
er en stor hage/grøntområde som også kan benyttes.  
Her bor og spiser vi, og all undervisningen vil finne sted 
på skolen. Skolens kokk står for maten. Vi ønsker at alle 
deltakerne bor på skolen, og deltar på stevnet fra start 
til slutt. Det er mulighet for enkeltrom eller dobbelt-
rom. Noe av undervisningen vil være på engelsk.  
 
Gjesteunderviser Peter Kennelly 
Kennelly er OAC-evangelist i London. Han var med på Reach The City Oslo i 
2016 og gjorde da en superinnsats.  
Peter er gift med Alison og har 3 barn. Etter å ha fullført Bible College i  
London i 1987, ble han assisterende baptistpastor i to år i Øst-London, og 
deretter pastor i en baptistkirke i Nord-London i ti år. Han begynte som 
evangelist i OAC London i 1999.  
Peter elsker Herren, sin kone, sine barn, barnebarna og det å være skallet. 
Han liker å jogge og feirer faktisk joggeturen med å spise kake etterpå:-)  
Han ønsker å forkynne evangeliet til de ufrelste på gaten, og å hjelpe  
troende brødre og søstre til å gjøre det samme. 
 

Påmelding: Senest 1. juli på oac@oac.no. Du vil motta en bekreftelse på endelig påmelding 
og informasjon om innbetaling av kursavgiften.  
Begrenset antall plasser! (Maks 40 personer) Husk å oppgi evt. matallergi ved påmelding.  
 
Team: Alle må være innstilt på å arbeide i team! Dersom vi vurderer at en deltaker ikke 
fungerer i teamet, kan det resultere i at deltakeren ikke får delta eller må avslutte stevnet.   
 
Priser:  1) Dublett: Delt rom med en annen deltaker. 4 personer deler på et bad. 2300 kr pr pers. ved betaling  

innen 1. juni. (Deretter 2600 kr.)  
2) Dobbeltrom med bad (totalt for to personer): 5000 kr. ved betaling innen 1. juni. (Deretter 5400 kr.)  
3) Enkeltrom med eget bad: 3000 kr ved betaling innen 1. juni. (Deretter 3300 kr.) 
Barn 0-2 år: gratis. Barn 2-6 år: 600 kr rabatt. 
Maxs familiepris 7500 ved betaling innen 1. juni. (Deretter 7900 kr.) 
I tillegg til kursavgiften kommer utgifter til trikk/t-bane.  
(Vi ønsker ikke at prisen skal hindre noen i å delta. Ta kontakt om du har behov for prisreduksjon.) 
 
Ta med: Bibel, laken, dyne/sovepose, pute og håndkle.  
Finn veien: Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Sinsen 
Adresse: Sinsenveien 15, 0572 Oslo.  

 
Spørsmål eller annet, kontakt Hartvig Kloster: oac@oac.no, tlf: 90663980.  
Se også www.oac.no og facebook.com/OACNorway. 

Dette blir midt i gata!  

VELKOMMEN! 
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