
SOMMERLEIR  

2-4 klasse 

Tonstadli 

07.-09. juni 2019 



Velkommen på leir 

 

Så flott at DU har meldt deg på leir.  

På leiren skal vi ha samlinger hvor vi får høre om Jesus og kanskje blir det film fra barnas mi-

sjonsprosjekt og! Vi skal finne på mange gøye aktiviteter både inne og ute. 

Vi gleder oss til å treffe DEG. Vær ikke redd for å ta kontakt med oss lederne om det er noe du 

lurer på underveis i leiren.  

 

Lederteam 

Eline Larsen, tlf; 99249433 

Hilde Malde 

 

Kjære foresatte! 

 

Takknemlige for at dere har valgt å sende barnet deres på leir.  Lederne vil gjøre sitt beste for 

at barna skal få en flott leiropplevelse. Her kommer litt informasjon vi ønsker dere skal lese. 

• Det kan bli tatt bilder på leiren. Vi ber om skriftlig  

melding til leirsorvest@nlm.no om du ikke ønsker at bilder av dine barn skal brukes. Ved 

spørsmål angående regler for bruk av bilder, ta kontakt med oss!  

• Vi ønsker ikke at barna tar med pc/nettbrett/smarttelefon o.l. Erfaringsmessig er det 

unødvendig med slike ting på leir, og det er dumt hvis det blir ødelagt eller borte på lei-

ren. Skulle det være spesielle grunner til at du tenker barnet ditt må ha med f.eks telefon, 

så ta kontakt med; leirsorvest@nlm.no i forkant av leiren. Vi vil da formidle beskjed om 

dette til leirsjef. Dersom du har kontakt med barnet ditt som er på leir uten at lederne har 

ringt, ber vi om at du snakker med leirsjef før du evt. kommer og henter barnet ditt. 

• Bruker barnet ditt medisiner eller har andre hensyn en må ta i hverdagen, så ta kontakt 

med regionkontoret i god tid før leirstart. Det er viktig at leirsjef får denne informasjonen 

slik at barnet ditt kan få den oppfølgingen som er nødvendig av lederne under leiren. 

• Lurer du på noe? 

 Før leiren, ring NLM region sørvest mellom 09.00 0g 15.00 på tlf; 51823100 eller send 

 epost til; leirsovest@nlm.no. 

 Under leiren, ring leirsjef. 

mailto:leirsorvest@nlm.no


Program 

Fredag  

19:00 Innkvartering 

19:30 Kveldsmat 

20:00 Samling m/andakt og leker 

 God natt!  

  

Lørdag  

08:00 Opp og hopp 

08:30 Frokost 

09:30 Bibelsamling 

11:00 Aktiviteter 

13:00 Lunsj 

14:00 Kiosk 

14:30 Aktiviteter 

16:00 Mellommåltid 

 Aktiviteter 

18:30 Middag 

19:30 Kosekveld 

 Kveldssamling 

 Til rommene 

 God natt! 

  

Søndag  

08:30 Opp og hopp 

09:00 Frokost 

10:00 Bibelsamling 

 Pakking og leker 

13:00 Middag 

14:00 Takk for denne gang!  

 Det kan bli endringer i programmet! 



INFORMASJON  

Pakkeliste   

• Laken, putetrekk og dynetrekk eller sovepose, putetrekk og laken 

• Nattøy 

• Sko til ulike værtyper 

• Klesskift. Badetøy 

• Toalettsaker, håndkle og vaskeklut 

• Bibel (om du har), pennal 

• Støvler og regntøy (Tilfelle det blir dårlig vær)                                                                   

                                                                                                             

Det vil være mulighet for å gi en gave til  

barnas misjonsprosjekt.  

Kiosken vil være åpen, vi anbefaler  

maks kr. 50,- til kioskpenger.  

Transport  
Det blir arrangert fellesreis/transport til Tonstadli 

Betaling  
Pris og betalingsfrist er oppgitt på fakturaen. Husk å oppgi KID-nummer.  

Det vil bli mulighet for å gi en gave til barnas misjonsprosjekt. 

Kiosken vil være åpen. Vi anbefaler å sende med maks 50 kr til kiosk.  

Avmelding 

Ved avmelding senere enn 2 uker før leirens start, trekkes kr 250,- i gebyr. Avmelding må 

skje via telefon til regionkontoret 51823100 (09.00-15.00). Vi oppfordrer til å tegne reisefor-

sikring.  

Tonstadli ferie– kurs– og misjonssenter  

Litleli, 4440 Tonstad  

38 37 74 80  


