Priser
Voksne
0-2 år
3-6 år -1. kl.
2.-4. kl.
5.-7. kl.
8. kl og oppover

kr 540,Gratis
kr 275,kr 310,kr 345,kr 355,-

OBS OBS OBS
Kontant betaling
Vi HAR bank-terminal
Ev. faktura,
kr 50,- i fakturagebyr

Familiemoderasjon
Eldste barn full pris, resten av
barna ½ pris.
Maks kr 2100,- pr familie
Tillegg:
Oppredd seng kr 150,Leie av sengesett kr 100,Dyne kr 10,- Laken/putevar kr 40,-

Ta med

Sengetøy eller sovepose, laken og putevar, (om du ikke ønsker
oppredd seng eller leie sengesett.)
akebrett hvis det er snø, toalettsaker, innesko m.m.

Gi beskjed ved påmelding

Navn på alle deltakerne, alder på barn og om
oppredde senger ønskes. Si fra om eventuell
diett eller sykdom.

Påmelding og info:

Påmelding helst innen tirsdag 5.2 til
www.nlm.no/nordvest

www.leirsted.no
Solhøgda leirsted, 6622 Ålvundfjord
tlf.: 71 69 81 13 Mobil: 90942008
E-post: solhogda@leirsted.no

-

VELKOMMEN
Nå ser vi fram til vinterens familiehelg her på Solhøgda.
Her er alle velkommen; barn, mødre, fedre, tanter og onkler,
besteforeldre og venner.
Vi samles om Guds Ord. Det blir fellessamlinger og egne
samlinger for barn og voksne. Vi vil gjøre det vi kan for at hele
familien skal få ei fin helg sammen. Også i år håper vi at Solhøgda
skal fylles av små og store, og håper at DU/DERE har lyst til å
være med.
I år får vi besøk av
familien Ingolfsson fra
Malmefjorden. Sakarias er
forsamlingsleder i Molde.
Vi har nå halvert kapasitet på
overnattinga, guttefløya er
under renovering. Familier
er også velkommen til å
være med på dagtid.

Program

Lørdag:
11.00
12.00
13.30
14.15
15.30
16.30

18.30
19.30

22.30

Innkvartering
Enkel middag
Bli kjent samling
Andakt v/Sakarias
Uteaktivitet
Ettermiddagsmat/kaffe/saft
Temasamling v/Sakarias
«Den enkle tro.»
Barnesamling:
-Opp t.o.m. 6 år
-Fra 7 år og oppover v/Margrethe m/fl.
Kveldsmat
Familieleirkveld
Moroavdeling, noe å bite i,
andakt v/
Samling rundt peisen
Kveldskaffe, samtale
Ungdomssamling

Søndag:
08.30
09.45

Disse blir med som ledere: Sakarias og Margrethe Ingolfsson,

Elise Margrete, Ida Anette, Marit og Per Arne Hyldbakk, Synnøve
Meisingset, Arne-Johan Gagnat m.fl

11.00
12.30
13.45

Frokost
Bibelsamling v/Sakarias
Barnesamling :
-Opp t.o.m. 6 år
-Fra 7 år og oppover v/Margrethe m/fl
Fellesaktivitet
Middag og kaffe
Familiesamling. Andakt v/Sakarias

