
 

Norsk Luthersk Misjonssamband  

Sigurdsgate 6  

5015 Bergen  

Tlf: 55904800 /E-post: vest@nlm.no        

        

  

Bergen, 01.07.2020 

  

Deltakerbrev Maksleir 31. juli - 2.august 
 
Hurra! Det nærmer seg Maksleir i Sætervika! Denne leiren er for deg som skal begynne i 2., 3. 
og 4. klasse. Vi gleder oss, og tror vi kommer til å få noen fine dager. På leiren har vi mange 
aktiviteter for alle; sparke fotball, hobby, bade, padle kano, tarzanløype, bibelsamling, 
misjonsmøte og bønnesamling – for å nevne noe.  
Vi samles i Sætervika fredag 31. juli kl. 19.00. 
  
Talere og ledere:  
Eivind Fauskanger Ekberg, Cathrine Kvamme, Kristoffer Hitland, Benjamin Blom, Eilen Gravdal, 
Maria Risøy, Julie Berg, Sølvi Sivertsen, Irene Belt Friborg, Karen-Oliva Solheimslid, David 
Vogel, Ingrid Skjold, Jamaleen Friborg. 
 
Smittevern: 

1. Er barnet sykt, kan det ikke komme på leir. 
2. Det blir håndvask/håndspriting før og etter aktiviteter. 
3. Vi må følge de gjeldende retningslinjene om avstand mellom deltakere. 

Deltakerne vil få nødvendig informasjon under leiren. 
Smittevern vil bli tatt på alvor gjennom renhold, servering og program. 
 
Priser: 
Pris for oppholdet: kr.750,- (for medlemmer kr.650,-). 
Det blir sendt ut giro for betaling etter leiren har vært.  
NB: Vennligst bruk kidnr. på giroen.  
 
På misjonstimen skal vi ta opp en gave til Barnas Misjonsprosjekt (gå inn på superblink.no, der 
kan dere se filmer om prosjektet). Legg gjerne kollekten i egen konvolutt merket ‘Gave’.  
Til kiosken har vi en maksgrense på kr.100,-. 
 
 
 

mailto:vest@nlm.no


Pakkeliste (sett kryss etter hvert som du pakker ned i bagen☺): 
 

 Laken (gjerne 120 cm bredt) og putevar  Klær til uteaktiviteter 

 Dynetrekk eller sovepose  Badetøy 

 Håndklær  Penger til kiosk 

 Toalettsaker  Gave til Barnas Misjonsprosjekt (frivillig) 

 Tøyskifte til 2 dager (+++)  Bibel eller NT 

 Innesko  Myggstift og Solkrem 

 Utesko  Merk alle klær med navn 

 

Verdisaker kan du legge igjen hjemme. Det er ønskelig at mobilen (for de som har det) også 
blir lagt igjen hjemme. Om dette ikke går er det ok, men da kan det være viktig å snakke om 
bruken på forhånd. Leirsjefen går alltid med mobilen på og er tilgjengelig dersom noen vil ta 
kontakt. 
 
Annet: 
Vi bruker fotoapparatet flittig på leir, og bruker bildene i markedsføring av leirer. 
 
Det blir ikke arrangert fellesreise til eller fra Sætervika på denne leiren. 
 
Dersom noen må ringe deg, er tlf.nr. 56586203 (Sætervika) eller 92052188 (leirsjef). 
Adressen er: Sætervika Ungdomssenter, 5650 Tysse. 
 
Hjertelig velkommen på leir!  
 
 
Sommerhilsen fra 
Eivind Fauskanger Ekberg 
Leirsjef  

 

Trivselsregler  

- Deltakerne skal rette seg etter beskjeder fra lederne.  

- Bruk av mobiltelefon skal tilpasses reglene som blir gitt.  

. Det skal være ro under fellessamlinger og når noen har ordet.  

- Etter rosignal på kvelden skal deltakerne være på egne rom og være stille.  

- Ungdomssenteret skal være fritt for energidrikker og rusmiddel.  
 
Ved brudd på disse reglene vil vi snakke med deltakerne. Gjentatte brudd kan føre til hjemsending. 

 

 
  

 



Program:  
 
Fredag 31.juli 
19:00 Innkvartering  
19:30 Kvelds  
20:30 Bli kjent samling  
21:30 På rommet  
21:45 Soveposesamling  
22:00 Ro  
 
Lørdag 1.august 
08:00 Vekking  
08:30 Frokost  
09:30 Bibelsamling  
10:45 Aktivitet: Tarzan/ kano/ bading  
13:00 Lunsj  
13:30 Kiosk 
14:15 Misjonssamling m/kollekt 
15:30 Aktivitet: Tarzan/ kano/ bading  
18:00 Kvelds 
19:30 Bønnevandring  
20:30 Leirkveld  
21:30 Soveposesamling  
22:00 Ro 
 
Søndag 2.august 
08:00 Vekking & pakking 
08:30 Frokost  
09:30 Bibelsamling  
10:30 Pakking og rydding 
11:30 Aktivitet Ute/ i gymsalen 
13:30 Middag 
14:00 Hjemreise 
 
*det kan bli noen endringer i programmet! 
Takk for nå! Velkommen tilbake! 

 

 


