Retur:
Acta, Normisjon
Vestregata 24
9008 TROMSØ

Barneleir
Harstad

Påmelding innen mandag 21. mai!
All påmelding skjer nå på én måte:
Gå til nettsiden «checkin.no»,
og søk opp «Barneleir Harstad».
Der ligger også informasjon om
leirklubb med rabatt og alt du ellers
trenger å vite om leiren.
Spørsmål? Kontakt oss på:
Mail: acta.nord@normisjon.no
Actaleder Yngve Lorentsen
tlf: 99 09 33 28 (OBS! Nytt nummer)

Lurer du eller andre på om
det snart er leir?

Følg med på facebook;
«Acta Nord»
Der kommer det etter hvert
informasjon om de leirer
som kommer

Noen av lederne som skal være med

Yngve
Lorentsen
Actaleder
Region Nord

Liliane
Rwitabira
Erfaren
leder fra
Borkenes

1.-5.
klasse

Søndag
27. mai
2018

Og så har vi to søte søskenpar
som så gjerne vil være ledere
sammen; Johannes og Julie
Grønås og Helene og Håkon
Solum, (Mulig bildene er litt
gamle…. )

Harstad menighet

region nord

Velkommen på leir!

Priser

Vi har lyst til å invitere akkurat deg til Barneleir!
Denne barneleiren er hos Harstad Normisjon,
i Bethel bedehus, Strandgata.29.
Den varer kun én dag,
så du trenger ikke å tenke på overnatting.
Det kommer til å bli mye artig lek, vi skal lære om Gud og Jesus,
møte gamle og nye venner og ha det gøy sammen!
Vi gleder oss til en barneleir med et fullpakket og artig program.
og vi håper at akkurat du kommer!

Harstad
menighet
samarbeider
om leiren,
på den måten
at de er med
å distribuere
denne
brosjyren.
Velkommen!


Litt fra programmet
for dagen
Bli-kjent
Lunsj
Utelek
Samling
Festkveld
Mat
Lek
Familiemøte

Kr. 300,- for de som ikke er/vil bli leirklubbmedlem.
Kr. 200,- for de som er leirklubbmedlem fra tidl. leir i 2018.
Kr. 250,- for de som vil bli leirklubbmedlemmer. Kr. 50,- av det er
da medlemskontingent, og gir rabatt på alle leirer i 2018.
Som medlem i Actas leirklubb får du altså en god rabatt,
og så får Acta statsstøtte til å lage flere leirer!
Det er ingen andre forpliktelser med medlemskapet, kun fordeler!
Vi har også en støtteordning i Acta, så det er ingen grunn til å ikke
komme på leir selv om du føler at du ikke ha råd akkurat nå!
Hvis du har noen spørsmål er det bare å ta kontakt med
Acta-leder Yngve Lorentsen 99093328

Når?
Det blir åpent for å komme med barna fra kl.10.00 så vi er klar når
selve programmet starter kl. 10.15.
Så avslutter vi med Familiemøtet i Harstad Normisjon, som starter
kl.17.00, og som er ferdig ca. kl.18.00.
Her kan du ta med både foreldre, søsken, støvete besteforeldre,
filletanter, rike onkler fra Amerika og alle andre som ønsker å
komme for å være med 

Husk å ta med:
Innesko og uteklær
Evt. penger til kollekt, hvis du vil.

