TENLEIR

Velkommen til en
flott helg på leir!!!

FJELL-LY

Ting som café, aktiviteter,
underholdning, nye venner,
bowling, bibeltimer, lovsang
og Jesus er berre noe av det
du kan se fram til! Vi gleder
oss veldig til å se akkurat
deg.

1.-3. oktober

www.mi-imf.no

Leirsjef: Silje Kausland

Mail: leir@fjell-ly.no

Taler : Ole Andreas Wastvedt

Tlf: 47 47 60 33
56 32 09 82

For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror
på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.
Johannes 3:16

Har du spørsmål
angående leiren så ta
kontakt enten på
telefon, mail eller se
våre nettsider!

Andre Ledere: Amund Lauvrak, Tor Ingvald Lauvrak, Elisa Urhaug, Kristoffer Algrøy,
Marit Kvinge, Heidi Kartvet, Øystein Kartvet, Magnar Ådlandsvik
a

Tema: Fra død til liv

INFORMASJON

PROGRAM
Fredag:
18:00 Innkvartering
18:45 Kveldsmat
19:30 Bli kjent!
21:00 Café med spill, bowling m.m.

Dette må du ha med deg:
16:30 Bibeltime med smågrupper
etterpå

•

18:30 Deilig kveldsmat

•
•
•
•

19:30 Underholdningskveld

22:30 Kveldsmøte med bønnemøte

21:00 Café med spill, bowling, gymsal
osv…

00:00 Stille på leiren 😊

22:30 Kveldsmøte m/bønnemøte
00:00 Stille på leiren

Dette får du IKKE ha med deg:

Lørdag:
09:00 God morgen!!

Søndag:

09:30 Frokost

09:00 God morgen!

10:30 Frivillig Bønnesamling

09:30 Frokost

10:45 Bibeltime

10:30 Frivillig bønnesamling

12:15 Litt aktiviteter

10:45 Bibeltime

13:30 Grøt og litt sånn godt 😊

12:00 Rydd, pakk og vask

14:10 Kiosk og fritid

13:00 Leirens siste middag

15:00 KONKURANSE!!!

14:00 God tur hjem! 😊

16:00 Noe å bite i

•
•
•

Inne og uteklær til all slags
vær og vind
Innesko
Såpe/sjampo & håndkle
Toalettsaker
Dynetrekk (evt sovepose),
laken og putetrekk
Bibel og skrivesaker
Penger til café og kollekt
Godt humør 😉

•
•
•

Energidrikk
Høytalere, PC, Ipad (o.l.)
Det er ikke lov å bruke mobil
under samlingene eller ved
leggetid. Mobilen blir dratt inn
dersom dette ikke overholdes
og blir holdt til slutten av
leiren.

