
har gleden av å ønske velkommen til 

UNGDOMSLEIR I VESTFOLD
Bibelskolen på Fossnes, fredag 19. - søndag 21. juni 2020.

Talere og ledere: Bjarne Gjuvsland, Lars Fredrik Ellingsen, Fredrik Thorbjørnsen, Reidar Heian og 
Asbjørn Fossli

Dagsprogram:

Fredag 19. juni:
Kl. 18.00 Oppmøte/Innkvartering
Kl. 18.45 Kveldsmat
Kl. 19.30 Møte v/ Bjarne Gjuvsland

Lørdag 20. juni:
Kl. 08.00 Flaggheising
Kl. 08.30 Frokost
Kl. 09.30 Møte v/ Reidar Heian
Kl. 13.00 Brødmåltid
Kl. 14.00 Uteaktiviteter

Gruppe-/samtalemøter
Kl. 17.00 Is/kaffemat
Kl. 19.00 Møte med tale av Bjarne Gjuvsland, 

sang og vitnesbyrd 
Kl. 21.00 Firing av flagget. Grilling 

(værforbehold)

Søndag 21. juni:
Kl. 08.30 Frokost
Kl. 10.00 Møte v/ Bjarne Gjuvsland
Kl. 12.30 Middag, avslutning og avreise
Kl. 14.00 Vi har pakket, vasket rommet, ryddet 

etter oss og reiser hjem

På grunn av Coronaviruset og tiltakene i forbindelse med dette, blir det en del endringer. Blant annet blir
det viktigere enn vanlig å overholde påmeldingsfristen, ettersom det er mer som må forberedes og 
planlegges grundig. En annen endring er at den enkelte leirdeltaker ikke skal ta med pålegg. Det vil også 
være faste folk på kjøkkenet (ikke leirdeltakere). Vi forutsetter ellers at den enkelte retter seg etter de 
regler som gjelder.

Dette må du huske å ta med deg:
Sovepose, stretchlaken/laken, klær og fottøy til inne- og utebruk, tannbørste osv, bibel, sangboka (hvis du 
har), skrivesaker og noe å notere på. 
Annet som vil være aktuelt å ta med seg:
Musikkinstrument, sangark/noter, myggspray. 

Alder: Fra ferdig med 8. klasse og oppover.

Pris: Leiren koster kr. 500,- pr. person.

Påmelding: Reidar Heian, mob. 414 95 526 senest 8. juni, gjerne så fort som mulig. Etter dette kan det 
bli vanskelig å få plass. Vi må også ha påmelding til enkeltmøter.

Velkommen til verdifulle samlinger om Guds ord i et trivelig ungdomsmiljø!

Arr.: Norsk Luthersk Lekmannsmisjons ungdomsforening i Vestfold

Norsk
Luthersk


