
 
 

 

Forslag til brev til deltakere 
 
VELKOMMEN TIL __________ LEIR	21-23 JUNI 
 
Så gøy at akkurat DU har lyst til å være med på __________ leir 2021. (Du er heldig, det er 
mange som står på venteliste og ikke har fått plass). Vi håper du gleder deg masse til å 
komme. Kanskje er du ganske spent også ;) Vi skal gjøre mange gøye aktiviteter spille 
kanonball og fotball, bade, ha konkurranser, kjøpe godteri i kiosken, ro i kano, 
kulesamlinger, lage leirknuter og ha en artig leirkveld på lørdagen. 
 
Alle juniorer sover på rom og får tildelt en voksen og en ung gruppeleder som du kan bli 
kjent med. 
	
Ta med	 
- Sovepose/dyne laken og pute  
- Tøy til all slags vær (bade tøy, regntøy) 
- Toalettsaker 
- Armeringer eller svømmevest om du bruker det. (Det er mange vester til 
kanopadling). Her må du også huske underskrift fra foreldre på at du har lov til å bade. 
- Myggmiddel, det er MYE mygg/knott der.  
- 200 kr til kiosken. (Det er lov og ha med godteri, brus etc. i baggen)  
- Bibel eller “Det nye testamentet”. Vi har konkurranse om å slå opp i Bibelen  
- Mobil er det lov å ha med. Men gruppeleder samler de inn, og det blir 1. time mobiltid 
på lørdagen og søndagen. Ellers er det bare å spør gruppeleder om å ringe hjem når 
som helst eller om du trenger en egen avtale.  
- Private ting som kamera, høyttaler, brettspill, uteleker som du tar med er på eget 
ansvar. 
- Ta gjerne med ting til vannkrigen. Men ikke lov å bruke det før lørdagen kl:16.15          

  

Vi har noen regler på __________ som er viktig at du følger: 
o Ingen må gå ned til vannet uten en voksen. 
o Alle må komme på tingene som vi gjør sammen. 



 
 

 

o Alle har ansvar for å rydde sine ting på rommet, det blir premie til det beste 
rommet. 

o Alle må hjelpe hverandre, slik at alle har det greit på leiren.  
-Blir du sulten mellom måltidene er det bare å komme til kjøkken personalet å få en 
skive.  

  

 Jesus sa mange lure ting og en av tingene er: «du skal gjøre mot andre det du vil at 
andre skal gjøre mot deg». Hvis det er noe du lurer på, er det bare å spør gruppelederen 
din som du snart skal møte.  
 
__________ Leirsted ligger er ca. __km nord for __________  
 
Vi kommer til få en fin helg alle sammen  

Oppmøte	 fredag kl. 17.30            Slutt søndag kl. 13.30  

 Vennlig hilsen Leirsjefen    __________ __________ Tlf:__________  mail:________________        

  

Program for leiren	 

Fredag	 

17.30  Alle registrerer seg 

18.15  Velkommen på trappa 

18.30  Kveldsmat - Taco 

19.15  Fritid, kiosken åpner - kanskje et bad 

20.00  Samling med konkurranser 

21.00  Fritid og gøy 

22.30  Vi gjør oss klare for å sove 

23.00  Ro  

  

Lørdag		 

08.30 Vekking, vi ringer i den store bjella  

09.00 Morgentrim med dagens oppmuntring  



 
 

 

09.15 Frokost 

10.30 Samling med konkurranser 

11.15 Gruppesamling og øving til leirkvelden 

12.00 Kiosken åpner 

12.30 Aktiviteter-mye moro å gjøre. Turneringer 

14.00 Lunsj-Grilling 

15.00 Fritid, bading, aktiviteter, øving til leirkvelden 

16.00 Noe å bite i og VANNKRIG, mobil tid 

19.00 Middag pizza 

20.00 Samling med konkurranser 

21.00 Kiosken åpner 

21.30 LEIR KVELD – Vi koser oss sammen 

23.30 Vi gjør oss klare for å sove 

24.00 Ro  

  

Søndag			

09.00 Vekking, vi ringer i den store bjellen  

09.30  Morgentrim med dagens oppmuntring  

09.45  Frokost 

10.30  Samling med konkurranser 

11.15  Mini samling før dere pakker. Rydde og vaske fellesområdet 

12.30  Middag – pizza baguetter, mobil tid 

13.00  Kiosken åpner 

13.30  Hjem 

 
 
 
 


