
BRANDØYBRANDØY
27.-29. JUNI, 2.-4. KLASSE

MandagMandag
1800 Innkvartering
1900 Kveldsmat 
2000 Bli-kjent-samling
2100 Samling og leggetid
 Leiarane går go’ 
 nattrunde etter samlinga

TirsdagTirsdag
0800 God morgon!
0830 Frukost
1000 Bibelsamling
1130 Aktivitetar
1300 Lunsj
1400 Aktivitetar
1600 Kiosk og bollar
1700 Aktivitetar
1830 Leirfest

Middag, andakt, song,   
 sketsj, leik og moro 
2100 Samling og leggetid

OnsdagOnsdag
0800 God morgon
0830 Frukost
1000 Bibelsamling
      > Rydde, pakke, 
 aktivitetar
1300 Biletshow og leik
1330 Middag
1430 Takk for no!

For info og spørsmål:For info og spørsmål:
Tlf.: 53 41 07 04

Påmelding: indremisjonen.no
E-post: post@indremisjonen.no

SOMMARMINILEIRSOMMARMINILEIR



Hjarteleg velkomen på leir!
Sommaren er ei fi n tid! Litt skulefri og 
forhåpentlegvis godt vær har aldri skada. Eit av 
høydepunkta er sjølvsagt leir. På leir vert det mange 
morosame aktivitetar, me vert kjent med nye vener 
og me lærer meir om Jesus. På programmet står 
mellom anna: leik, song, konkurranse, leirfest, kiosk 
og mykje meir! Me håpar du gler deg til leiren.

Me gler oss masse til å verta kjende med deg!
Helsing alle leiarane
Johannes Olsen, leirsjef
Tlf.: 415 57 947. E-post: johannes.olsen@indremisjonen.no

Reiseskriv
Ferge frå Sydnes
Mandag 27. juni går ferga frå Sydnes kl. 17.45 og er 
på Utbjoa kl. 18.20. Du vert henta på kaien av ein 
leiar.
Onsdag 29. juni går ferga frå Utbjoa kl. 16.05 og er 
på Sydnes kl. 16.40. Du vert køyrd frå Brandøy til 
kaien på Utbjoa.

Buss frå Leirvik og Føyno til Brandøy
Frå Leirvik kai kl. 16.30
Frå Føyno kl. 16.45
Ankomst   kl. 18.00

Frå Brandøy kl. 14.15
På Føyno  kl. 15.30
På Leirvik kai kl. 15.40
Reiseleiar på bussen:
Johannes Olsen (415 57 947)

Prisar, betaling og informasjon
Leiren
Lerien kostar 750 kroner
Skyss T/R buss kostar 170 kroner
Skyss T/R Brandøy-Utbjoa kostar 50 kroner
Betal på vedlagt giro
Søskenmoderasjon: 50 kroner per person* 
       (*gjeld leir i same semester)

Husk å ta med
- Bibel eller NT
- Sovepose/sengetøy (leige av sengesett: 100 kroner)
- Laken (også om du har sovepose)
- Handkle
- Toalettsaker
- Drikkefl aske
- Gode klede så du kan vera både inne og ute
- Ta ikkje med nettbrett, høgtalar o.l.

Det blir mulighet for å gje ei gåve/kollekt til 
Brandøy og IMS.

Det vert open kiosk laurdag 
ettermiddag, og det er lov å kjøpa for 
maks 100 kroner eller tre ting.


