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NYTTIG INFORMASJON
Det er fint om så mange som mulig tar med
eget sengetøy. Leirstedet har dyner og puter
til utlån, men ikke nok til alle sengene.
Husk også uteklær etter varslet vær og
temperatur på Jakobsbakken (viktig!), og
innesko.
Ta med egen mat til måltider i boenheten (se
programmet). Det er tilgang til kjøkken i alle
enheter.
PRIS OG PÅMELDING
Barn: 650,- per person
Voksen: 1000,- pr. person
Barn under 4 år: gratis
Makspris pr. familie: 3200,Leie av sengetøy: 100,- pr. sett
Faktura sendes i etterkant av helga.
Barn under 15 år kan bli medlem i
leirklubben. Kontingent kr. 50 pr. kalenderår,
som gir 100 kroner i rabatt pr. leir.
Om økonomi er et hinder for deltakelse har
vi gode muligheter for individuelle
tilpasninger. Ta kontakt så ordner vi det.
Påmeldingsfrist: 26. februar
Web-påmelding: www.nlm.no/leirnord (velg
Region nord i leiroversikten)
Tlf.: 454 16 210 (tirsdag- torsdag)
Hovedleder:
Lisbeth Fjell Leithe
952 48 702 / lleithe@nlm.no

Familieleir
4.-7. mars 2021

Jakobsbakken,
Sulitjelma

VELKOMMEN
Vinterferien
2021
inviterer
vi
barnefamilier
til
familieleir
på
Jakobsbakken. Vi satser på et
familievennlig program som kan
passe for alle, uten for mange
programposter, og god tid mellom
disse.
En av kveldene er forbeholdt samling
for damene, og en annen for
mannfolka. Det vil også bli eget
opplegg for barn i alderen 3. -7.klasse
på kveldene, og eldre ungdommer
kan bli med som hjelpere på dette
opplegget, hvis de ønsker.
Vi vil legge til rette for at anbefalt
smittevern kan gjennomføres, og hver
familie har ansvar for egne barn under
og mellom fellesaktivitetene.

PROGRAM
Torsdag:
18:00 Kveldsmat og velkomstsamling i matsalen
Vi etablerer oss i leiligheter og hybler.
19:00-21:30 Eget opplegg for barn fra 3.klasse
der felles måltid er inkludert.
20:00 Åpent i peisestua
Fredag:
Frokost og nistesmøring i egen boenhet
10:00 Bibelsamling for alle i peisestua
11:30 Felles uteaktiviteter på Bakken
(Mulighet for de som ønsker å dra i
slalåmbakken i Daja. Egen betaling der.)
15:30 Felles middag og kaffe i matsalen
17:00-18:00 Overraskelsessamling for alle!
Kveldsmat i egen boenhet.
19:00-21:30 Eget opplegg for barn fra 3. klasse
der felles måltid er inkludert.
20:00 «Mødrenes aften» i Peisestua
Lørdag:
Frokost og nistesmøring (evt. egen grillmat) i
egen boenhet
10:00 Bibelsamling for alle i Peisestua
11:30-16.00 Felles kort tur med bål og aktiviteter.
De som ønsker det, kan gå en lengre tur etter
lunsj ved bålet.
17:00 Felles middag og kaffe i matsalen. Ord for
kvelden.
Kveldsmat i egen boenhet.
19:00-21:30 Eget opplegg for barn fra 3.klasse,
der kveldsmat er inkludert.
20:00-22:00 «Fedrenes aften» i Peisestua
Søndag:
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Frokost i egen boenhet.
10:30 Bibelsamling for alle i Peisestua.
Rydde og vaske boenheter
13:00 Middag med avslutning i matsal.

Gjennom helga skal vi blant annet
høre fra Bibelen, være ute i snøen, ha
konkurranser og leker, spise god mat
sammen, ha tid sammen med egen
familie og andre og kanskje lære noe nytt.
Vertskap for helga blir
Karin og Kjell -Ivar Kvalvik Johansen,
Hildegunn Solheim, Lisbeth Fjell Leithe,
Jakob Schmidt, Håkon Brekkå m/flere

