JUBA
2019
JUBALEIR på Kornsjøbukta
Vi håper dere har lyst til å sende barna deres på leirJ
Leirstedet har begrenset med plass, derfor er det ingen garanti for at man
får være med ved påmelding etter fristen. Så meld barna på så raskt som
muligJ
Vedrørende bading så har vi voksne badevakter og strenge regler rundt
dette. Men ingen barn får bade uten at foreldrene har gitt tillatelse til
dette til den lokale lederen.

Juniorleir for 3.-7.klasse
På KORNSJØBUKTA LEIRSTED

23.-28. juni

Vi gleder oss til en spennende ny JUBALEIR!
Hilsen leirkoordinator og leirsjef

Arrangør: Østlandets baptistungdom

Påmelding
Jubaleir er for dem som avslutter 3.-7. klasse sommeren 2019.
Påmelding skjer via checkin.no med søkeord «Jubaleir 2019».
Men VIKTIG! Påmeldingen må dere også melde fra til lederen for den
lokale gruppen/menigheten deltakeren er med. Har deltakeren ingen
lokalgruppe så meld dette til leirkoordinator Agnar Sæli.
Påmeldingsfristen er søndag 9. juni.
Leiren koster kr. 1000 pr. deltaker. Søskenrabatt: kr. 900 for første
søsken, deretter kr. 800 pr. søsken.

Hva skjer på leiren?

Prisen øker med kr. 100 per søsken etter fristen.

Hver dag på leiren blir det morgensamling med spennene historier fra
Bibelen.
Vi skal ha mange spennende aktiviteter både ute og inne. Blant annet
fotball, håndarbeid, kanopadling og ikke minst leirens store lagkonkurranse
Operasjon JUBA. Om du får lov hjemme, blir det mulighet til bading hver
dag.
I løpet av leiren så arrangerer vi også Misjonsmarked. Her lager de lokale
gruppene sine stasjoner og samler inn penger til et misjonsprosjekt for barn
som trenger det.
Hver kveld er det morokveld med konkurranser og leker og det er
kveldsmøte med sang og andakt.
Du får alt du trenger av mat og drikke på leiren. I tillegg holder kiosken
åpen hver dag, så det er lov å ta med litt lommepenger. Maks. Kr. 300.
Vi åpner for innsjekk fra kl. 17.00 søndag ettermiddag. Leiren avsluttes kl.
10.00 fredag formiddag.

Leirkoordinator
Agnar Sæli
Mobil: 41376413

Leirsjef
Ida Oline Sæli

Leirprest
Espen Thilesen

