
 
 
 

Leirsjef:  
Elisa Urhaug Reinemo 

 
Talere og ledere: 

Eva Kausland 
Magnar Ådlandsvik 

Liv Urhaug 
Anette Toft Wastvedt 

Ole Andreas Wastvedt 
Marit Kvinge 

Silje Bech-Sørensen 
Karoline Romarheim 

med flere ... 
  

Vi gleder oss til  
DU kommer på leir!  

 

 
Barnet i krybben var Jesus, 
han kom ifra himlen til oss. 

ja, Gud holdt sitt ord, og gleden ble stor. 
Takk Gud at du sendte oss Jesus! 

En jul uten Jesus har liten verdi 
Det blir som ei pakke med ingenting i. 

For innhold er viktig, du tenker helt riktig 
Det blir ingen jul uten Jesus! 

Englene lovpriste Jesus 
de sang at Guds fred kom til oss. 

Ja, Gud holdt sitt ord, og gleden ble stor 
Vi synger til ære for Jesus 

Men jul uten Jesus har liten verdi 
Det blir som ei pakke med ingenting i. 

For innhold er viktig, du tenker helt riktig 
Det blir ingen jul uten Jesus! 

Hyrdene knelte for Jesus 
de tilbad og trodde på han. 

Ja, Gud holdt sitt ord, og gleden ble stor 
Vi kneler og tilber deg Jesus 

For jul uten Jesus har liten verdi 
det blir som ei pakke med ingenting i. 

For innhold er viktig, du tenker helt riktig 
Det blir ingen jul uten Jesus! 

Adventsleir  
Fjell-ly 

2. til 4 .des 
2022 

 

”Se, din konge kommer til deg.” 
 

Sakarja 9,9 



      
PRISER: 

Voksne: 930 kr 
Tenåring: 800 kr  
11-13 år: 800 kr 
7-10 år: 750 kr 
4-6 år: 700 kr 
0-3 år: Gratis 

 

Makspris: 3460 kr 
   Gjelder 2 generasjoner per familie, 

bowling og hobby  
er inkl. i prisen 

Nå tenner vi lyset. 
Hvem venter vi på? 
Hva fyller oss alle 

med glede? 
Vi venter på Jesus, 
Han kommer fra 
Gud, med fred til 
oss alle her nede. 

Betaling 
Ved ankomst eller via utsendt faktura. 

Det er Ole A. Wastvedt som er 
ansvarlig for å ta imot betaling. 

Lurer du på noe vedr. pris eller annet, 
ta kontakt på tlf.: 474 76 033 - leir@fjell-ly.no 

    
Program for leiren 

 

Fredag  
18:00  Innkvartering 
18:45  Deilig kveldsmat 
19:30  Kveldssamling  
21:00  Bowling fra 11 år og oppover 
22:00  Uformell samling i peisestua 
        Ro i Internatet. Tenåringene kan 
 trekke ned i kaféen 
 
  
Lørdag  
08:00-09:30 Fleksifrokost  
10:00  Bibelsamlinger - Felles start 
11:15  Førjulsaktiviteter 
13:00  Middag og kiosk ca. 13:45 
14:00  Bowling opp til 10 år 
14:30  Aktiviteter forts. 
16:00  Kaffemat 
16:30  Pepperkakebaking   
18:30  Kveldsmat  
19:30  Kveldskos   
22:00  Uformell samling i peisestua. 
 Ro i internatet! 
 Tenåringssamling i kafeen 
      
  
Søndag  
09:00  Frokost med tenning av  
 adventslys 
10:00  Storsamling i peisestua 
11:30  Sporløp 
            - og så pakk & rydd! 
13:00 Middag m/avslutning 
 
 

 
VIKTIG INFO 

 
Dette må du ta med! 
 Kjevle 
 Forkle  
 Pepperkakeformer 
 Inne- og uteklær 
 Innesko med lys såle 
 Bibel/Det Nye Testamentet 
 Toalettsaker 
 Laken, pute- og dynetrekk 

Du får låna pute og dyne på  
Fjell-Ly 

 Penger til barnas misjonspro-
sjekt 

 Advent-stemning og  
       godt humør  

 
Viser det seg at du ikke kan kom-
me på leiren allikevel, er det fint 

om du melder fra om dette så 
snart som mulig! 

 
Dersom noen har allergier som 
det ikke er gitt beskjed om ved  

påmelding, eller det er noe annet 
vi bør vite om, ta kontakt snarest! 

Tlf.: 474 76 033 
E-post: leir@fjell-ly.no 

 


