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Leirbrosjyre 2023

Misjonssambandet sørvest

I denne leirbrosjyren får du en

oversikt over 70 leirer og

arrangement i 2023.
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Misjonssambandet er en misjons-
organisasjon på luthersk grunn som 
jobber under visjonen Verden for 
Kristus. Misjonssambandet har et 
stort arbeid i Norge og har arbeid i 
omtrent 15 land i Afrika, Sør-Ameri-
ka og Asia.

Arbeidet i Norge inkluderer et ut-
strakt leirarbeid, skole- og barnehage-
drift, Gjenbruken, misjonsfellesskap 
(både større forsamlinger og mindre 
grupper), radio- og annen mediedrift, 
forlagsvirksomhet m.m.

Gjennom vårt arbeid i Norge vil 
Misjonssambandet bidra til at nye 
mennesker får høre budskapet om Je-
sus Kristus. Vi vil være en vekkelses-
bevegelse og sendeorganisasjon som 
utfordrer mennesker til å tjene Gud. 

Om oss
Leir er en helg du får reise til et 
leirsted. Der venter en gjeng med 
ledere. Ledere som er klar for en helg 
sammen med deg! Lederne er tilstede 
for deg, ønsker å bli kjent med deg, 
lytte til deg og fortelle deg om Jesus.  
 
I løpet av helgen får du sove på rom 
med dine gamle venner, eller nye 
venner. Vi spiser måltid sammen, har 
aktiviteter og møter med andakt og 
lovsang.  
 
Vi ønsker at du skal få en kjekk opp-
levelse av å være på leir! 

Hjertelig velkommen på leir! 
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Hvor kan du 
reise på leir?
I Misjonssambandet sørvest finner du 5 ulike leir-   
steder eid av Misjonssambandet. Fra Flekkefjord i sør 
til Sveio i nord! 

Ersdaltun ligger idyllisk i vestenden av Ersdalsvat-
net mellom Sira og Gyland i Vest-Agder fylke.
tlf: 99 33 09 43 | Hjemmeside: ersdaltun.no 

Holmavatn ungdoms- og misjonssenter ligger i har-
moniske omgivelser på Jæren i Hå kommune.
tlf: 47 65 02 03 | mail: holmavatn@nlm.no

Tonstadli ferie, kurs- og misjonssenter ligger i Sirdal 
kommune, fint til oppe i lia over Tonstad sentrum.
tlf: 38 37 74 80 | mail: post@tonstadli.no

Solgry ungdoms- og misjonssenter ligger i natur-
skjønne omgivelser ved Rød i Sveio.
tlf: 53 74 33 18 | mail: solgry@nlm.no

Utsyn Misjonssenter ligger vakkert til på Finnøy med 
flott utsikt over fjorden mot Fisterøyene og Fogn.
tlf: 95 22 63 55 | mail: utsynmisjonssenter@nlm.no
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LEIRER
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3-9 år
TONSTADLI 
16.-18.jun Med "far" på leir, 4-9 år 

SOLGRY
10.-11.jun Besteleir, 3 år og oppover 

HOLMAVATN
18.-20.aug Med "mor" på leir, 4-7 år 
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kan du reise pa

Hvilke

Weekend for utviklingshemmede
1.-3.sep Camp unik, Holmavatn

Ferie for familien 
20.-22.jan Internasjonal vinterweekend, Tonstadli
24.-27.feb Vinterferie, Tonstadli 
26.mar  Påskevandring, Holmavatn
5.-8.apr Familiepåske, Tonstadli 
Uke 28  Sammen i sommer, Tonstadli
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2.-4.klasse

                   7

UTSYN  
18.-19.mar Påskeleir 
10.-11.jun Sommerleir

SOLGRY
3.-5.mar Vinterleir 
31.mar-2.apr Påskeleir 
16.-18.jun Sommerleir 
13.-15.okt Høstleir 

HOLMAVATN 
31.mar-2.apr Påskeleir 
16.-18.jun Sommerleir 

TONSTADLI 
9.-11.jun Sommerleir

ERSDALTUN
(Sjekk nettside) Sommerleir

5.-7.klasse
UTSYN  
24.-26.mar Påskeleir 
16.-18.jun Sommerleir

SOLGRY
17.-19.feb Vinterleir
3.-5.apr Tweens påske 
23.-25.jun Sommerleir
29.sep-1.okt Tweens høst 

HOLMAVATN 
17.-19.mar Påskeleir 
9.-11.jun Sommerleir

TONSTADLI 
10.-12.mar Skileir  
22.-25.jun Festival

ERSDALTUN
(Sjekk nettside) Sommerleir 

Med forbehold om endringer i leirprogrammet
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Krasp er et kor for deg som går i 6.-9.klasse.  
Koret tar opp nye medlemmer hver høst. 
 
Øvingshelger våren 2023 er: 
10.-12.mar Utsyn
2.-4.jun Solgry

Øvingshelger høsten 2023 er:
15.-17.sep Holmavatn
10.-12.nov Tonstadli 

Krasp
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SOLGRY
24.-26.feb Night Games

TONSTADLI 
24.-26.mar LAN-weekend
8.-10.des LAN-weekend 

13-17 år

Unge voksne
HOLMAVATN
24.-26.feb Logos-weekend
3.-5.nov Logos-weekend

                 11
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PÅMELDING 
Påmelding og mer info: 
misjonssambandet.no/leirsorvest

NB! Den som melder på står som 
ansvarlig for fakturaen.  
Velger du faktura, kommer den 
på e-post i etterkant av leiren. 

Opplysninger du trenger for 
å melde på: navn, fødselsdato, 
adresse, e-post, opplysninger om 
eventuelle allergier, navn og tlf til 
en kontaktperson, hvem deltake-
ren ønsker å bo på rom med. 

2 uker før leiren din starter blir 
programmet lagt ut på
misjonssambandet.no/leirsorvest. 

 

Praktisk info
AVMELDING  
Avmelding må skje via telefon 
(09:00-14:00) til regionkontoret, 
tlf: 51 82 31 00.
Gebyr ved avmelding senere enn 
to uker før leiren starter er 250 kr.

Hvis det ikke blir gitt beskjed om 
at deltakerne ikke kommer på leir, 
så faktureres full pris for leiren. 

FELLESREISE  
Kryss av for dette ved påmelding. 

Til Utsyn: Hurtigbåt fra Stavan-
ger, ca. 120 kr tur/retur.

Til Tonstadli: Buss fra Stavan-
ger, (med stoppested: Fiskepiren, 
Stavanger bussterminal, Sandnes, 
Ålgård, Bue, Helleland), 300 kr 
tur/retur.
 
Det er ikke fellesreise til 
Holmavatn, Solgry og Ersdaltun.
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Påmelding til vinter- og       
påskeleirer i 2023 åpner         
10. januar kl. 09.00
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Påmelding til sommer- og 
høstleirer i 2023 åpner 
25.april kl. 09.00

Påmelding til julegave-
weekend i 2023 åpner 
19.september kl. 09.00
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Priser
LEIR OG KOR 
3-12 år...............................................905 kr *
13-17 år...........................................1050 kr *
18-30 år...........................................1240 kr *
over 30 år........................................1455 kr *
Kvinne- og mannsweekend.............1745 kr*

* På noen av leirene kan det komme pristillegg for ulike aktiviterer (f.eks 
heiskort, transport til aktivitet). Informasjon om dette finner man i forbin-
delse med påmelding til leiren.

Camp unik
Informasjon om pris finner man i forbindelse med påmelding til leiren.

LEIRKLUBBEN
For deltakere som er 3-14 år er det mulig å melde seg inn i Leirklubben 
Sørvest samtidig som en melder deltakeren på leiren. Se valg i nettskjema-
et.  
 
Medlemskapet gir 100 kr i rabatt fra første leir. Medlemskapet koster 
100 kr i årskontigent (følger kalenderåret). Kontigenten betales på sam-
me faktura som første leir i hvert kalenderår (f.eks.: 905 kr i leirpris minus 
100 kr i rabatt pluss 100 kr i medlemskontigent = 905 kr totalt).

-Leirklubbmedlemmer vil motta informasjon om nye leirer i inntil 
tre år etter innmeldingen  
-Medlemsskapet fornyes ikke automatisk, men ved å melde seg inn 
på nytt året etterpå 
-Medlemsskapet gir ikke andre rettigheter enn rabatt på leirprisen
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julegaveweekend
SOLGRY 
3.-5 nov Besteleir m/juleverskted, 4-8 år m/besteforeldre
10.-12.nov Juleleir m/juleverksted, 5-9 år m/følge
17.-19.nov Juleleir m/juleverksted, 5-9 år m/følge
24.-26.nov Juleleir m/juleverksted, 5-9 år m/følge
1.-3.des  Juleleir m/juleverksted, 5-9 år m/følge 
8.-10.des Juleleir m/juleverksted, 5.-7.kl

TONSTADLI 
24.-26.nov Julegaveweekend, 2.-4.kl
1.-3.des  Julegaveweekend, 5.-7.kl

UTSYN
4.-5.nov Julegaveweekend, m/besteforeldre
11.-12.nov Julegaveweekend, 2.-4.kl 
17.-19.nov Julegaveweekend, 5.-7.kl
25.-26.nov Julegaveweekend, 2.-4.kl

HOLMAVATN 
10.-12.nov Julegaveweekend, 2.-4.kl  
24.-26.nov Julegaveweekend, 4-8 år m/følge
8.-10.des Julegaveweekend, 5.-7.kl 

ERSDALTUN 
10.-12.nov Julegaveweekend, 5.-7.kl

ERSDALTUN
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Plutselig er det 

Påmelding til julegaveweekend i 2023 
åpner 19. september kl. 09.00

Med forbehold om endringer i leirprogrammet
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Julegaveweekend
Praktisk info på side 12.



        16

Eg fekk mange 
gode venner og 
blei bedre kjent 

med folk.
Linnea
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Hva med når 
jeg kommer hjem??

UNGDOMSLAG
Vi har også mange ung-
domslag rundt om i          
regionen! 

Det varierer fra ungdomslag 
til ungdomslag hvor ofte 
de har samlinger, noen har 
hver uke, andre annen-
hver uke og noen en gang 
i måneden. De fleste ung-
domslag har samlinger på 
fredager eller lørdager. 

På et ungdomslag bruker 
det å være kjekke aktiviteter, 
andakt, kiosk og voksne til 
stede som vil bli kjent meg 
deg! 

Send oss en melding på 
instagram @misjonssamban-
detsorvest, så kan vi koble 
deg opp mot et ungdomslag 
i nærheten av deg! 
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BARNELAG
Ukentlig møtes hundrevis 
av barn på barnelag i 
regionen! På et barnelag 
bruker det å være en an-
dakt, sosialt, ulike hobbyak-
tiviteter og voksne til stede
som vil bli kjent med deg! 

Send en mail til 
sorvest@nlm.no, 
så kan vi tipse deg om et 
barnelag i nærheten av deg! 

Vi tror det er godt å ha noen 
å vandre sammen med i hver-
dagen! Noen å vandre med 
alle de dagene du ikke er på 
leir. En plass du kan komme 
til, som den du er. En plass du 
kan slenge deg nedpå, senke 
skuldrene, få gode relasjoner, 
møte voksne som bryr seg og 
en plass du jevnlig kan få lære 
mer om Jesus. Nettopp derfor 
har vi mange barne- og ung-
domslag i Misjonssambandet. 
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Å være med i en kristen ungdomsklubb har 
betydd mye for meg og mitt liv som kristen. Det er 

på en måte en trygg klippe å være sammen med 
andre kristne. Ungdomsklubb er en av de største 
grunnene til at jeg har holdt på troa og bestemt 

meg for å fortsette å leve etter Gud.  

Emma



  

Hva med mamma og pappa? 
Storesøster og storebror? 

Hva med resten av familien, 
som er for gamle til å reise 
på barneleirer? 

Er du nysgjerrig på hvem 
Jesus er? Hva det vil si å 
være kristen? 

Logos bibelundervisning er 
for deg som vil lære mer fra 
Bibelen og hva det vil si å 
følge Jesus i hverdagen.  
 
Undervisningen finner du 
på podcast og video!  
Dermed kan du høre bibel-
undervisning på vei til jobb, 
mens du lager mat, går tur, 
slapper av eller skrur på 
bilen.  

Sjekk ut Logos-podden hos 
Apple Podcasts, Spotify, 
YouTube eller der du lytter 
til podcast.

Bibeltekstene 
formidles 

utrolig bra og
temaene 
utfordrer 

meg stadig!
Maria Rolfsnes 
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Hva med mamma og pappa? 
Storesøster og storebror? 
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@logos-podden
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På Misjonssambandet sitt 
konfirmantopplegg er det gode ledere som forteller 
fra Bibelen på en ny måte slik jeg forstår det bedre. 
Veldig gøy å reise på leir. Det var koselig å bli kjent 

med nye folk.

Andreas Nordhus



KONFIRMANT

KONFIRMANT 

KONFIRMANT

KONFIRMANT

KONFIRMANT

KONFIRMANT 

KONFIRMANT 

KONFIRMANT

KONFIRMANT 

KONFIRMANT                 23

Misjonssambandet sørvest 
tilbyr konfirmantundervisning 
(som alternativ eller supplement 
til annet konfirmantopplegg).  

Vi tilbyr 
konfirmantopplegg på: 
- Stavanger | Sandnes 
- Ryfylke
- Ålgård 
- Klepp 
- Nærbø
- Karmøy
- Kvinnherad 
 
Info og påmelding: 
misjonssambandet.no/sorvest?ta-
b=arrangement

22.-24. september 2023 starter 
vi undervisningen med en felles 
kick-off helg til Tonstadli!  
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@sommertrefflundeneset

Sommertreff  
Sommertreff er for deg 
mellom 13 og 16 år, 
altså for deg som går 
på ungdomsskolen eller 
begynner i 8.klasse til 
høsten. 

Lundeneset 
26.juni - 30.juni

Drottningborg
26.juni - 30.juni

Sommertreff arrange-
res også på Sygna fra 
21.juni til 25.juni.

I løpet av uka blir det 
ungdomsmøter, lovsang, 
bønnevandring, små-
grupper, team building, 
aktiviteter, konkurranser 
og god stemning! 

Mer info og påmelding 
kommer på 
misjonssambandet.no/
sommertreff.
Samt på Instagram 
og Facebook. 
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@sommertrefflundeneset

UL 2023 

              @unglandsmøte

Sommeren 2023 er 
du velkommen til UL 
(Ung Landsmøte). 
Tema for UL 2023 
blir HøyTid.

UL er for deg som er 
15 år og eldre. 

Festivalen ønsker å 
være en festival som 
forandrer, utfodrer 
og oppmuntrer         
mennesker til å leve 
som kristne der de 
bor. 

 

I løpet av uka blir det 
møter, lovsang, for-
bønn, bønnevandring, 
ulike aktiviteter, tur-
neringer, konserter og 
seminar.

Sted og dato er ikke 
bestemt når denne 
brosjyren trykkes. 

Følg derfor UL på 
sosiale medier og gå 
inn på ul.no for å 
den mest oppdaterte 
informasjonen om 
dato, priser, program 
og lokasjon.
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Leder? 
Leder på leir, UL eller
Sommertreff?
Hvem var leder for deg? Den 
gangen du kom forventnings-
full på leir, med sommerfugler 
i magen. Hvem møtte deg da? 
Hvem så deg? Betydde en for-
skjell? Var et forbilde? Fortalte 
deg om Jesus. 

På leir trenger vi gode og 
trygge ledere, som vil bruke litt 
av sin tid. Ledere som vil være 
tilstede, se den enkelte, har 
tid til samtaler, spille fotball, 
være med på aktiviteter, være 
en trygghet når hjemlengselen 
melder sin ankomst. 

Bli med å bety en forskjell og 
gi videre det som en gang ble 
gitt til deg! Velkommen med 
dine evner og dine gaver! 

Leder på Holmavatn, Utsyn, 
Ersdalstun eller Tonstadli? 
Send mail til 
leirsorvest@nlm.no

Leder på Solgry?  
Send en mail til 
leirkoordinatorsolgry@nlm.no

Leder på sommertreff? 
Send mail til 
admung@nlm.no 

Frivillig på UL?
Sjekk ut ul.no 

Leder på barne- eller ung-
domslag?
Utenom leir brenner vi også 
for at barn og unge skal ha 
kristne voksne tilstede i hver-
dagen. Noen som går med de 
i livet. Gode forbilder som kan 
følge opp den enkelte, være der 
i hverdagen, når livet er greit, 
men også når livet er vanske-
ligere.  
 
Vi ønsker at alle barn og unge 
skal ha mulighet til å jevnlig 
høre om Jesus og ha forbilder 
som viser de hvordan det er å 
være en kristen i hverdagen. 

Vil du være med å vandre 
sammen med barn og unge 
der du bor? Eller kanskje vil 
du flytte til en helt ny plass og 
vandre sammen med barn og 
unge. 

Send en mail til
sorvest@nlm.no
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Arrangement for voksne
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9.-13.januar  Bibelkurs, Tonstadli

20.-22.januar  Samlivshelg, Utsyn

28.-29.januar  Bibel- og misjonshelg, Utsyn

4.februar  Misjonærweekend, Holmavatn

6.-10.april  Påskemøter, Solgry 

14.-16.april  Inspirasjonsweekend for kvinner, Utsyn

1.mai   1.mai møte, Tryggheim

3.juni   Regionmøte, IMI Forum

5.-9.juli   Vi over 60, Lundeneset

9.-13.august  Sommerbibelkurs, Holmavatn

15.-17.september Bare damer, Solgry 

22.-24.september Mannshelg, Utsyn

7.-8.oktober  IKF kvinnehelg, Holmavatn

9.desember  Prepare Him room, Utsyn

Arrangement for voksne

Med forbehold om endringer



Bilder: Joakim Salmelid, Raghnild Kallestad, Daniel Tonheim, 
Miriam Fauske og Tomas Selvik Undal.

Med forbehold om endringer i leirprogrammet

Returadresse: 
Misjonssambandet sørvest
Jærveien 107
4318 Sandnes 


