
SAMMEN MED MOR PÅ LEIR 

Holmavatn 

19.-21. august 2022 

4.-7. år 



 

Velkommen på leir! 

I en travel hverdag kan det være vanskelig å få kvalitetstid sammen. Denne helgen leg-

ges det opp til aktiviteter og samlinger med fokus på å være sammen. Du og «mor» skal 

få høre om Jesus sammen, dere skal få spise gode måltider sammen og dere skal få 

være med på aktiviteter sammen.  

 

Kari Nordhus vil være med å dele ord fra Bibelen i samlingene gjennom  

helgen!  

 

Lederteam 

Brynhild, Torill, Ragnhild og Kristin 



 Fredag 

17:30 Innkvartering 

18:00 Kveldsmat 

19:00 Kveldssamling 

21:00 Noe å bite i for voksne 

Sosialt 

Ord for kvelden 

 Lørdag 

08:00 God morgen! 

08:30 Frokost 

09:30 Bibelsamling 

 Aktiviteter 

12:00 Lunsj 

 Aktiviteter 

14:30 Kaffe og kiosk  

17:00 Leirkveld 

18:00 Middag 

19:00 Misjonssamling 

21:00 Sosialt for mødre med ord for kvelden 

 Søndag 

08:00 God morgen 

08:30 Frokost 

Rydding og pakking 

10:30 Bibelsamling 

12:00 Varm lunsj 

13.00 Avslutning. Takk for denne gang! 

Program 



Informasjon 

Pakkeliste                                                                

Toalettsaker, laken, dyne- og putetrekk, eller putetrekk, laken og sovepose. 

Bibel, passende klær og sko til ulike værtyper, innesko. Badetøy og håndklær. Og masse godt 

humør!        

                        

Betaling                                                                        

 Om du ikke har betalt med kort ved påmelding: Pris og betalingsfrist er oppgitt på fakturaen. 

Husk å oppgi KID-nummer. Faktura blir sendt ut i etterkant av leiren. 

 

          * Det vil være muligheter for å gi en pengegave til et misjonsprosjekt.  

* Kiosken vil også være åpen  

 

Det kan bli tatt bilder på leiren. Vi ber om skriftlig melding til regionkontoret v/leirkonsulent 

om du ikke ønsker at bilder av dine barn skal brukes. Har du spørsmål angående regler for 

bruk av bilder, ta kontakt. 

 

Avmelding                                                                     

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

ikke gitt beskjed om at deltaker ikke kommer på leir belastes hele beløpet. Avmelding 

må skje via telefon til regionkontoret 51823100 (09.00 -14.00). Vi oppfordrer til å teg-

ne reiseforsikring.på leir belastes hele beløpet. Avmelding må skje via telefon til  regionkonto-

ret 51 82 31 00 (09.00-14.00)     

Holmavatn ungdoms– og misjonssenter  

Holmavatnet 272, 4360 Varhaug  

47650203  

http://www.holmavatn.no/  


