
Minileir  15.-17. juni 4-7 år (f. 2011-14) Barn:  
Voksen:

1100
1400

900

Aktivitetsleir 22.-24. juni 5.-7.klasse (f. 2005-07) 1200 1000

Amigosleir 3 25.-27. juni 1.-4.klasse (f. 2008-11) 1200 1000

TFI Nord 2.-4. november Vært leder i løpet av 2018 1200 700

Adventsleir 1  23.-25. november 2.-4.klasse (f. 2009-11) 1200 1000

Adventsleir 2 7.-9. desember 5.-7.klasse (f. 2006-08) 1200 1000

Ikke-
medlem

Leirklubb-
medlem

Leirprogram 2018
Stemne staden

Påmelding på checkin.no (søk på leirnavnet) Informasjon om andre leirsteder: acta.as/rogaland

Mer på acta.as/rogaland

«Jeg kan være 

meg selv på leir!»
 

Kristin

Litt om leir

Hva gj ø r man på leir?
- Bader (når det er varmt)- Padler i kano

- Aktiviteter
- Hobbyverksted
- Lærer om Jesus
- Spiser god mat
- Leker & spiller fotball

Følg Normisjon 
Rogaland 
på Facebook

Hva møter barna på leir?
Når barna kommer på leir, vil de bli tatt imot av mange 
ledere som skal være sammen med dem. De får en rom-
leder som skal ta seg ekstra av akkurat de i gjennom leiren 
– passe på at de har det greit, sitte sammen med dem på 
samlingene og er sammen med dem utenom aktivitetene. 
Vi har på leir faste og  obligatoriske samlinger, som vi 
ønsker skal skape forutsigbarhet  og trygghet for barna, 
samt at det avler fellesskap og vi får samlet barna jevnlig.

Spesielle behov: Vi ønsker å 
kunne gjøre leiren best mulig for 
alle barna og tilrettelegge for dette. 
Gi beskjed om eventuelle behov 
ved påmelding.

Leirstøtte: Actas leirstøtte 
er en nasjonal støtteordning hos 
Acta – barn og unge i Normisjon 
som kan gi barn og unge mulighet 
til å delta på leir selv om de ikke 
har råd til det. 
Les mer på acta.as/leirstotte

Leirklubb: Bli medlem i Leirklubben og få 
reduserte priser. Oppgitte priser er ikke-medlem/
medlem. Du kan melde deg inn i Leirklubben ved 
påmelding på leir.

Leirstedene: Vi har 2 andre leirsteder. 
Det er Horve i Sandnes og Vaulali i Bjørheimsbygd 
på Tau. Deltakere fra Sør-Rogaland tar kystbussen 
til Aksdal hvor vi er behjelpelige med transport 
videre inn til leirstedet.

Kontaktinformasjon: Spørsmål om leir? 
Ta kontakt på telefon: 51682750 
eller leir.rogaland@normisjon.no

Påmelding via checkin.no
Åpner 1. desember (søk på leirnavnet) 


