
NB! Foreløpig program!

UNGDOMSLEIR
VED FARRIS

(fra ferdig med 8. klasse og eldre)

18.-20. juni 2021 på
Trettenes leirsted,

Larvik i Vestfold og Telemark

Arrangør:
Norsk
Luthersk



Fredag 18. juni:
Kl. 18.00 Oppmøte/innkvartering
Kl. 18.45 Kveldsmat
Kl. 19.30 Møte v/ Jan Eirik Berre

Lørdag 19. juni:
Kl. 08.00 Heising av flagget
Kl. 08.30 Frokost
Kl. 09.30 Møte v/ Sigmund Fjære
Kl. 13.00 Brødmåltid
Kl. 14.00 Uteaktiviteter

Gruppe-/samtalemøter
Kl. 17.00 Is/kaffemat
Kl. 19.00 Møte med tale av Jan Eirik Berre, 

sang og vitnesbyrd
Kl. 21.00 Firing av flagget. Grilling 

Søndag 20. juni:
Kl. 08.30 Frokost
Kl. 10.00 Møte v/ Sigmund Fjære
Kl. 12.30 Middag
Kl. 14.00 Vi har pakket sekken, vasket rommet, ryddet 

etter oss og reiser hjem

På grunn av Coronaviruset og tiltakene i forbindelse med 
dette, blir det også i år endringer. Vi forutsetter at den enkelte 
retter seg etter de regler som gjelder. Vi tar forbehold om at 
det er praktisk mulig å gjennomføre leiren på Trettenes. Det 
kan også bli begrensninger i antall deltakere. Dato og sted 
kan også bli endret.  I verste fall kan leiren bli avlyst på kort 
varsel.

Talere: Sigmund Fjære og Jan Eirik Berre

Ledere: Fredrik Thorbjørnsen, Asbjørn Fossli, Lars Fredrik 
Ellingsen og Marie Louise Bjørn

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. P.g.a. plassmangel inne må 
guttene ligge i telt og ta med liggeunderlag. Ikke ta med pålegg.
Dette kjøpes inn av arrangøren.

Annet som vil være aktuelt å ta med seg:
Musikkinstrument, sangark/noter, myggspray, fiskeutstyr hvis 
du vil fiske, badetøy, flytevest evt. redningsvest hvis du vil 
padle

Alder: Fra ferdig med 8. klasse og oppover.

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

Påmelding: Lars Fredrik Ellingsen, mob. 408 78 347 eller tlf. 
33 44 34 02 innen 1. juni, gjerne så fort som mulig. 
Det er ekstra viktig å overholde påmeldingsfristen ettersom 
mye må forberedes og planlegges mer grundig enn vanlig. Vi 
må også ha påmelding til enkeltmøter. Gi beskjed hvis det er 
noe vi må spesielt hensyn til, f.eks. matallergier.

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

Arr.: Norsk Luthersk Lekmannsmisjons ungdomsforening i 
Vestfold


