Forkynnere:
Kveldsmøte onsdag 11.07. Stein Raunehaug
Bibeltime torsdag 12.07. Fred Arve Fahre
Kveldsmøte torsdag 12.07. Stein Raunehaug
Bibeltime fredag 13.07.
Magnus Minnesjord
Kveldsmøte fredag 13.07. Stein Raunehaug
Bibeltime lørdag 14.07.
Stein Raunehaug
Kveldsmøte lørdag 14.07. Stein Raunehaug
Formiddagsmøte søndag 15.07.Stein Raunehaug

PROGRAM
Fast dagsprogram:
Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 18.30

Bønnesamling (torsdag-lørdag)
Barnemøte (torsdag-lørdag)
Bibeltime (torsdag-lørdag)
Kveldsmøte (onsdag – lørdag)

Søndag 15. juli: Formiddagsmøte
v/Stein Raunehaug kl. 11.00
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VELKOMMEN
TIL

Programmet blir også lagt ut på nettsidene:
www.delktelemark.no

_________________________________

Leirsjef:
Aage Bjørntvedt tlf. 907 94 830
E-post: age.bjorntvedt@gmail.com

Sommerleir
på

Fjordglimt
leirsted

Arrangør:
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, Telemark menighet
www.delktelemark.no

Ledere:
Magnus Minnesjord og Fred Arve Fahre

ADRESSE TIL FJORDGLIMT LEIRSTED:
Grunnsundveien 105,
3967 Stathelle

11.-15.juli onsdag – søndag 2018

Praktiske opplysninger
Priser:
Mat og Måltider:
Onsdag starter vi leiren med grilling kl. 16.00 (før

kveldsmøtet på onsdag).
OBS! Ta med egen grillmat og drikke til dette måltidet.
Torsdag og fredag blir det servert middag kl. 16.00.
Lørdag blir det grilling fra kl. 16.30.

Rom i internatet kr. 250 pr. person pr. døgn
Maks. 600 kr pr. døgn.
Campingvogn m/strøm
kr 300,- pr. døgn
Camp-let/kombi-camp
kr 150,- pr. døgn
Telt
kr 50,- pr. døgn

Priser for middag:

Annet:

Kr 50 for barn av fastboende pr. måltid
Kr 75 for barn av «dagsturister» pr. måltid

På hvert møte blir det innsamling for å dekke utgiftene i
forbindelse med leiren

Kr. 100 for voksne fastboende pr. måltid
Kr. 150 for voksne «dagsturister» pr. måltid

Det skal være ro på leiren etter kl. 23.00. På terrassen kan vi
sitte litt lenger.

«Dagsturister» må bestille middag senest etter
bibeltimen samme
dag.

Ungdommen kan disponere peisestua og bønnerommet.

Informasjon om leirstedet:
- internat med ca. 50 senger
- 6 hytter med til sammen 30 senger
- vesentlig oppgradert sanitæranlegg med toaletter og
dusjer
- kjøkken med spisesal
- peisestue
- møtesal til ca. 250 personer
- kanoutleie
- badestrand (ca. 5-10 min. å gå)
- stort uteareal for plassering av telt og campingvogner
- lekeplass, ballbane og sandkasse

Øvrige aktiviteter:
- Div.barne/ungdomsaktiviteter
- Boccia turnering kl. 12.30 torsdag til lørdag
- Leker og konkurranser for hele familien
- Uformelle treff m/kaffe og vafler

Vi forutsetter at fastboende spiser middag under
leiroppholdet. Deltagere må selv sørge for frokost og
lunsj.
Det er felles kjøkken på internatet med komfyr,
kjøleskap og kaffetrakter.
Det blir kiosksalg etter bibeltimene.
Ta med kontanter til dette.

KOM OG OPPLEV det kristne fellesskapet på mange forskjellige måter, både mellom barn, unge
og voksne!
KOM OG LYTT til forkynnelse av GUDS ord gjennom tale og sang!
KOM OG TA IMOT forkynnelse til frelse, og opplev Guds bevarende og styrkende nåde, da rustes
vi til å leve med Jesus hver dag!
ALLE ER HJERTLIG VELKOMMEN!

