Velkommen til leir for 5. - 7. klasse
Himmel og Hav 23. - 25. november 2018
Noen av studenten har vært på
misjonal praksis i Japan. På
misjonssamling forteller de om
hvordan det er å være barn og ung
i Japan, og om
hvordan det er å
være kristen der.

友達

Teologistudenter ved VID Stavanger ønsker velkommen til leir: «Vi håper at
vi sammen får bli bedre kjent med Jesus denne helgen. Mange har ikke
kristne venner på skolen, og kanskje får noen av dere erfare at å tro på
Jesus faktisk er kult! Så blir det masse gøy ute på den flotte Solastranda
med sangleker, sporlek og ganske sikkert en del fotball. Vi gleder oss!»

Til besteforeldre,
tanter og onkler!
Det kan være dyrt for
noen familier å sende
barn på leir. Leir kan
derfor være en fin
fødselsdagsgave til
barnebarn/niese/nevø
eller til et annet barn
du kjenner og som du
tror vil ha glede av å
være på leir!

Pris:
kr. 1100,-

Påmelding på VID
sine hjemmesider
innen 13. nov
https://www.vid.no/
arrangementer/leirpa-himmel-og-hav/

For deg som vil vite litt mer om leiren:

•

Dette er en mobilfri leir, og vi ber om at mobilen blir igjen hjemme. Da er det mye lettere å få
nye venner! Dersom noen har behov for å ringe hjem, får de låne telefon av lederne.

•

Overnatting i to- eller tremannsrom med bad. Oppredde senger. Program og info om hva du
skal ha med, kommer når leiren nærmer seg.

•

Leiren begynner med registrering fredag kl. 18.00 og avslutter søndag kl. 14.00. Familien er
velkommen til gudstjeneste søndag kl. 12.00 søndag. Mens leirdeltakerne spiser middag og
leiren avsluttes, er det mulig for besøkende å kjøpe kaffe og vafler.

•

Takk til NMSU for at de har delt leirerfaringer og ressurser med oss til bruk på denne VID-leiren.
Se NMSU sine hjemmesider for mer info om leir: www.nmsu.no

•

Terese Bue Kessel, studieleder teologi ved VID Misjonshøgskolen har et overordnet ansvar for
leiren. Ved spørsmål, vennligst kontakt terese.bue.kessel@vid.no tlf. 51 51 62 32/995 77 627

