GØY PÅ
ADVENTSLEIR!

Litt om hva som skjer:
Tid for leir!
Aktiviteter
ute

Horve Ungdomssenter er et leirsted
som ligger 16 km fra Sandnes
sentrum på veien inn mot Høle.

og inne

Musikk

HORVE
UNGDOMSSENTER

Kjekke samlinger
Spennende tema
God mat:)

Konkurranser, lek og
underholdning;)
Masse sosialt og moro!!!

Ved spørsmål:
Ta kontakt med barne- og
ungdomsdiakon
Line Bøe Johnsen på mobil
48997106

FOR BARNECELLEGRUPPENE,
HVIT GRUPPE OG B2LOVE
ANDRE BARN FRA 4.-7.KL I SOKNET KAN
OGSÅ VÆRE MED:)

BLI MED PÅ ADVENTSLEIR!

VIL DU BLI MED?
I desember drar vi på leir til Horve
Ungdomssenter igjen. Vi gleder oss til ei
helg med mye moro og god
adventsstemning:)
Temaet for årets adventsleir er «Ei hånd
å holde i» . Det blir spennende samlinger,
eget leirband, forskjellige aktiviteter,
god mat, juleverksted, leker og
konkurranser, underholdningskveld og
masse sosialt!
På Horve er det god plass for
inneaktiviteter, lokalene har bra
standard og det er bad på alle soverom.
Uteområdet er stort og lagt til rette for
mange kjekke aktiviteter. Vi satser på
masse gøy både ute og inne denne helga!
Se himlen ligger og hviler
på jordens gule strå
vi står rundt krybben og smiler
for vi er fremme nå

Vi har fullpensjon på leiren, med flere
varme måltider og eget personale på
Horve som ordner med maten. Dette gjør
at våre ledere får bedre tid sammen med
barna.

Nå kan vi drømme om den fred
som vi skal eie en gang
for dette barn har himlen med
og jorden fylles med sang

Vi blir en god gjeng med ungdomsledere
og voksne ledere som gleder oss til å
være på leir sammen med dere.

T/M: Eivind Skeie/ Tore W. Aas

Håper du blir med!

Litt info:
Oppmøte på Horve: Fredag 8/12 kl. 17
Hentes på Horve: Søndag 10/12 kl. 15
Transport: Alle ordner transport selv, men kjør
gjerne sammen!
Pris: 780 kr
Alle tar med litt snop/snacks til fellesskåler:)
Påmelding og betaling på:
http://www.deltager.no/adventsweekend_desember_2017
Påmeldingen starter fredag 10.11 kl.15 og
påmeldingsfrist er onsdag 22.11, men vær raskt
ute Vi har hatt stor pågang på leirene, så selv om
Horve er stort kan det bli fullt og ventelister!
Ved behov for tilrettelegging på leiren, og ved
spørsmål eller problemer med betaling–
ta kontakt med Line på mobil 48997106 eller
lj954@kirken.no

