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LEIRER PÅ OGNATUN  

2020 



LEIR ALDER/ 

FØDSELSÅR 
DATO PÅMELDING 

STARTER       

KL. 17.00 

PÅMELDINGS 

FRIST  

Liten og stor leir  2011-2014 7.-8. febr. 1. des.-19 13. jan. 

Lagsleir 1.  1.-7. kl. 14.-16. febr. 1. des.-19 20. jan. 

LAN-leir NY! 8.kl-3.vid 25.-27.febr. 1. des.-19 3.febr. 

Lagsleir 2. 1.-7.kl. 20.-22. mars 30. des.-19 24.febr. 

Påskeleir  2.-4. kl. 27.-29. mars 2. jan. -20 2. mars  

Sommerleir 1 2.-4. kl. 5.-7. juni 11. mars.-20 11. mai  

Sommerleir 2 5.-7. kl. 12-14. juni 18. mars.-20 18. mai 

Sommerleir 3. NY! 3.-5. kl. 19.-21. juni 25.mars-20 25. mai 

Tenleir 8.kl.-3.vid NY! 4.-6. sept. 1. mai.-20 17. aug. 

På leir med far 2013-2015 11.-13. sept. 1.mai.-20 24. aug. 

Lagsleir 4.  1.-7. kl. 20.-22. nov. 1. mai.-20 26. okt. 

Førjulsleir  5.-7. kl. 27.-29. nov. 2. sept.-20 2. nov. 

Lagsleir 5. 1.-7. kl. 11.-13. des. 16.sept.-20 16. nov. 

LEIROVERSIKT 

Info om Lagsleir 

Ønsker du å reise på leir sammen med din søndagsskole, ditt barnelag, 
yngreslag, kor, osv. er fristen for å reservere helg til lagsleir 2021;  

1. sept. 2020. 

 
PS! Dersom du ikke går i noe lag, men  
likevel ønsker å reise på lagsleir,  

ta kontakt.  

 

 
Liten og stor leir 
I 2020 ønsker vi å slå sammen noen av leirene våre for barn som reiser på 
leir sammen med en voksen og gi den en nytt navn: Liten og stor leir. Her 
kan barn født mellom 2011-2014 ta med seg mor, tante, søskenbarn, bes-
temor, fostermor, fadder,  far, bestefar, fosterfar, onkel osv. Det blir også 
et litt annerledes enn de leirene vi har hatt tidligere, siden vi nå skal begyn-
ne fredag og slutter lørdag ettermiddag. Vi har tro på at det vil bli en god 

og meningsfull leir for både liten og stor! 

 
På leir med far gjennomfører vi i 2020 også, fordi vi ønsker å beholde  
dette tilbudet for fedre. Leiren vi hadde i 2019 var veldig bra, og fedrene  
hadde et sterkt ønske om å gjenta den neste år. Så da er det bare å la 
jungeltelegrafen gå og fylle opp! 

 

LAN-leir 
2020 blir også første året med en helt ny leir for oss: LAN-leir. Her blir det 
gode muligheter for å bruke tid på Norges mest populære hobby blant  
ungdom: nemlig gaming! Samtidig ønsker vi å gi ungdom muligheter til å bli 
bedre kjent med Jesus gjennom denne leiren, og få refleksjoner med det å 
være en kristen gamer. 
 

NY PMELDINGSMETODE! 

Fra og med 1. januar 2020 tar vi i bruk ny nettløsning for påmelding. Her 
kan du melde deg på og betale for leiren samtidig. Du kan også velge å 
få tilsendt giro. Da vil du samtidig få bekreftelse på om du har fått plass 

på leiren.  

Med denne påmeldingsmetoden er det ”første mann til mølla” som gjel-

der. 

Påmelding: 
Meld deg på på vår nettside: imfrogaland.no 

 

Ved spørsmål ring: 
ImF Rogaland 
tlf: 51793880 
Kontortid: 09.00-15.00  

PÅMELDING 

 

 

  

 


