COVID-19
Alle som deltar på leiren må
være friske og ikke ha
sykdoms-symptomer.
Vi kan ikke ta imot deltakere
fra kommuner med smittetrykk. Det vil være egne smitteverntiltak
ved levering, henting og betaling etc. Vi
ønsker at foresatte ikke følger barna
inn på internatrommene. Ledere vil
være behjelpelige med å ordne til på
rommet. Avslutningsmøtet blir bare for
deltakere på leiren denne gangen.

Solhøgda
Leirsted

Pris kr 640,OBS: Kontant betaling,
eller med kort. Ev. faktura
kr 50,- i gebyr.

Påmelding og informasjon:
www.nlm.no/nordvest
Solhøgda Leirsted
6622 Ålvundfjord
Telefon: 71 69 81 13
Mobil: 90 94 20 08
E-post: solhogda@leirsted.no
www.leirsted.no

SOMMERLEIR
5. - 8. klasse
25.—27. JUNI
2021

VELKOMMEN PÅ LEIR IGJEN!
Vi vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til
sommerleir på Solhøgda Leirsted i Ålvundfjord.
Vi håper at du har lyst til å være med. Alle
lederne vil være med å gjøre dette til en flott leir,
der du skal få være med på mange spennende

PROGRAM
Fredag 25.6
Kl 18.00 Oppmøte og innkvartering
Kl 18.30 Kveldsmat
Kl 19.30 Kveldssamling
Andakt, Bli kjent, leker
Kl 22.30 Tid for å sove
Lørdag 26.6
Kl 08.00 Vekking
Kl 08.30 Frokost
Kl 09.30 Bibelsamling
Kl 10.30 Uteaktiviteter
Kl 12.30 Middag
Kl 14.45 Tur til sjøen, bading, fisketur
Kl 16.00 Noe å spise
Kl 17.00 Misjonsprosjekt
Kl 19.00 Leirkveld Mat, Underholdning,
Leker og konkurranser, andakt
Kl 23.00 Tid for å sove

Torstein Barlaup forteller fra Bibelen.
Astrid Ljøkjell Solem, Inger Valbø, ArneJohan Gagnat m. fl.
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aktiviteter, og du får høre om Jesus.

LEDERE PÅ LEIREN:

HUSK, TA MED:

Søndag 27.6
Kl 08.30 Vekking
Kl 09.00 Frokost
Kl 09.45 Bibelsamling m/gruppesamling
Kl 11.00 Uteaktivitet, 50 spørsmål
Kl 12.00 Pakking/rydding
Kl 12.45 Middag
Kl 14.00 Avslutningssamling,

Bibel eller NyTestamente
Toalettsaker
Uteklær, ev. støvler
Innesko
Badetøy (dersom du vil bade)
Sovepose, laken og putevar
Shorts og lignende
Evt. Penger til kiosk og Barnas
Misjonsprosjekt
Nettbrett og data tar vi ikke med

Beskjed til leirsjefen/leirstedet:
Er det noe vi bør vite om sykdom,
medisiner, allergi, diett eller lignende ?
Lever det skriftlig til leirsjefen ved
ankomst.

BADESKJEMA:
Hvis det blir fint vær i løpet av leiren, har vi lyst
til å ta en tur ned til sjøen. Vi gjør alt vi kan og
har gode rutiner for at bading foregår på en
trygg måte. Men det er forbundet med en viss
risiko. Derfor ber vi om at vedlagte skjema
fylles ut av foreldre/foresatte. Husk; send det
med til leiren:
Deltakers navn:……………………………….
Adresse:………………………………………
Tlf. nr. heim………………………………….

(Vi kan dessverre ikke ta imot foreldre,
søsken på denne samlingen pga. smitteverntiltak.)

Fødselsdato:………………………………….
Får IKKE LOV/ LOV til å bade.
(Stryk det som ikke passer)
……………………………………………
Underskrift foreldre/foresatte

