Maxileiren som skulle vært på Fjell-ly nå i
februar er på grunn av koronasituasjonen gjort om
til en LEIRDAG - Lørdag 6. februar 2021
Leirdagen er for deg som går i 2. til 4. klasse.
Vi skal bli litt bedre kjent med Jesus og budskapet
om Daniel i Bibelen, i tillegg til at det blir mange
kjekke aktiviteter, både i snekkerverkstedet, ute i
snøen, i bowlinghallen og i peisestuen. Det blir også
kiosk, bibelsamling, leirfest og masse god mat.
Levering kl. 10:00 - Henting kl. 19:00
Leirsjef: Ole Andreas Wastvedt
Andaktsholdere: Magnar Ådlandsvik og
Silje Kausland - Tema: Daniel

Andre ledere: Anette T. Wastvedt,
Kristin Gilje og Rebekka Wastvedt
Pris: Kr 300,- Betales ved ankomst

Velkommen til

LEIRDAG

på Fjell-ly

Lørdag 6. februar 2021 fra kl. 10 til 19
For deg som går i 2. til 4. klasse

Program

Leirdag på Fjell-ly
- Lørdag 6. februar
10:00 Levering
10:15 Velkommen til leirdag—bli kjent aktiviteter
10:45 Bibelsamling om Daniel
Etter bibelsamlingen går vi ut og aker i snøen
12:30 Middag (Grøt)
13:15 Aktiviteter, blant annet i snekkerverkstedet
15:00 Pause med frukt og boller
15:30 Bowling
16:45 Kiosk
17:00 Leirfest
18:00 Kveldsmat (Taco)
19:00 Henting!

Vi er utrolig glade for at vi igjen kan samles på Fjell-ly,
selv om det denne gangen blir uten overnatting.
Vi gleder oss til en flott leirdag på Fjell-ly på lørdag!

Dette må du ta med på leiren:

Inneklær

Varme uteklær (Blir minst en tur ut i snøen)

Innesko

Bibel eller Det nye Testamentet hvis du har

Penger til kiosk (Max kr 50,-)

Gave til Barnas Misjonsprosjekt
Det blir tatt opp gave til Barnas Misjonsprosjekt—Gave kan
også gis via Vipps nr.: 15299 merk: Barnas Misjonsprosjekt


Godt humør!

Det er ikke tillatt å ta med seg mobiltelefon, energidrikk, høyttalere, PC, nettbrett eller lignende. Alle som vil kan låne
telefon på Fjell-ly—Tlf.: 56 31 04 40 E-post.: leir@fjell-ly.no

