L e i r k a le n de r 2019
fo r Øs t fo ld
Barn
Våren

12.-14.
april
15.-17.

april

Sommer

24.-27.
juni
27.–29.
juni
9.-12.
juli
29.-31.
juli
5.-8.
august

Høst

4.-6.
oktober
29.nov.
– 1.des.

Lik oss på Facebook:
Facbook.com/actaostfold
Og Instagram:
actaostfold

Påskeleir 1, 5.-7. klasse.
Pris: 840,Sted: Sjøglimt ved Ørje
Bli med å feire Palmehelgen sammen med oss!
Påskeleir 2, 2.-4. klasse
Sted: Sjøglimt ved Ørje
Få en flott start på Påsken på Sjøglimt!

12.-14.
april

Pris: 840,-

Sommerleir 1, 5.-7. klasse
Pris: 1240,Sted: Sauevika på Hvaler
Sommeridyll på Hvaler - kan det bli bedre?

21.-24.
juni

Sommerleir 2, 2.-4. klasse.
Pris: 840Sted: Sauevika på Hvaler
Bli med på bading, krabbefiske og gode bibelsamlinger
Tweens Action 5.-7. klasse
Pris: 1260,Sted: Sauevika på Hvaler
Bli med på action og moro fra morgen til kveld.

Sted: Sjøglimt ved Ørje
Et sted å trives med masse å gjøre både ute og inne.
Adventsleir, 2.-5. klasse
Pris: 840,Sted: Sjøglimt ved Ørje
Bli med på årets siste og mest stemningsfulle leir.

Ten-leir, 8. klasse og oppover
Pris: 1390,Sted: Sauevika på Hvaler
Lag en skikkelig start for sommerferien, og start ferien
med Tenleir på Sauevika. Masse gøy, gode venner,
lovsang og aktuell Jesus undervisning.

5.-7.
april
Søndag
26.mai

arrangement

12.-14.
juli

juli
- en gave som varer

Gavekortet kan
gis til et barn, en ungdom eller enn familie og kan dekke leirprisen fullt eller
delvis.

23.-27.
juli

Kontakt Acta Østfold på 69 13 36 60 /
acta.ostfold@normisjon.no for mer
informasjon.

27.-29.
sept.

Ten-leir #pause, 8. klasse og oppover

Pris: 990,-

Sted: Sjøglimt ved Ørje
Ta en pause etter en hard høst-økt, og opplev
vennskap og ro med Jesus i sentrum.

Pappaleir - for fedre sammen med barn
Sted: Sauevika på Hvaler
Pris: B 0-2 = 0,- B 3-7 = 700,- B 8-12 = 840- V = 1140,Tid for å bygge nye og sterkere relasjoner.
Familiefestival på Sjøglimt (Pris: V = 0,- Barn = 50,-)
Velkommen til en innholdsrik dag for hele familien
Ingen påmelding. Oppstart kl. 12 og avslutning kl. 16.

Mini-leir For barn under 8 år med minst en voksen,

16.-20.

2 i 1 Aktivitetsleir, 4.-7. klasse
Pris: 1220,Sted: Sjøglimt ved Ørje
Velg mellom fotball eller dans som hovedaktivitet.
I tillegg gjør vi masse hyggelig sammen.
Pris: 840.-

PåskeAction, 8. klasse og oppover
Pris: 990,Sted: Sauevika på Hvaler
En leir fylt av bra aktiviteter, god undervisning, lovsang
og masse hyggelig.

Gi bort

Dyreleir 1.-4. klasse
Pris: 890,Sted: Sjøglimt ved Ørje
Et spennende samarbeid med Dahls besøksgård.

Høst-leir, 5.-7. klasse

Familier

Tenåringer

22.-24.
nov.

men hvor også eldre søsken er velkomne.
Sted: Sauevika på Hvaler
Pris: Barn 0-2 år: 0,- 3-7 år: 730,- 8-12 år: 870,Voksen: 1170,- Søskenrabatt *
Tradisjonsrik leir i samarbeid med Søndagskolen!
Familieleir 1
Sted: Sauevika på Hvaler
Pris: Barn 0-2 år: 0,- 3-7 år: 1380,- 8-12 år: 1630,13-17år: 1850,- Voksen: 2200,- Søskenrabatt *
Opplev en perle på Hvaler sammen med familien.
Familieleir 2
Sted: Sauevika på Hvaler
Pris: Barn 0-2 år: 0,- 3-7 år: 1380,- 8-12 år: 1630,13-17år: 1850,- Voksen: 2200,- Søskenrabatt *
En spesiell mulighet til å kombinere fellesskap med
venner og felleskap i familien.
Juleverksted, for barn under 8 år med minst en
voksen
Sted: Sjøglimt ved Ørje
Pris: B 0-2 = 0,- B 3-7 = 700,- B 8-12 = 840,- V = 1140,En leir i samarbeid med Søndagsskolen hvor både liten
og stor får fokus mot advent og julehøytiden .

Påm e ld i n g : w w w. a c ta . n o/o s t fo ld
eller ring 69 13 36 60 ved behov for informasjon eller for hjelp til påmelding

actaostfold

Ta med en venn - det kan lønne seg!
Dersom dere får med noen på leir som ikke har vært på leir på Sjøglimt
eller Sauevika tidligere, kan dere bli med på trekning av en gratis leir.
Gi gjerne et eksemplar av denne brosjyren videre. Trenger dere flere
eksemplarer, ta kontakt med regionskontoret på 69133660. Leir blir
enda bedre når den deles med flere.

Retur:

Priser
Vi forsøker å holde prisene for leirene våre så lave som mulig. Vi gir
rabatt for de som velger å bli medlem av leirklubbe, og også til søsken
som melder seg på til samme leir. De som melder seg på senere enn
10 dager før leiren starter får et prispåslag på kr 100,- grunnet
ekstra-arbeid med bestillinger etc. Dersom økonomien er utfordrende
for dere eller noen dere ønsker å invitere - eller om dere har en mulig
leirdeltaker som trenger å ha med personlig assistent; ta kontakt på
acta.ostfold@normisjon.no eller 69133660 så gjør vi det vi kan for å
finne løsninger som kan passe den enkeltes situasjon.

Normisjon region Østfold
St. Mariegt 71
1706 SARPSBORG

Om oss
Acta er barn og unge i Normisjon. Nasjonalt har Acta ca. 22.000 medlemmer, og er med det en av de store barne- og ungdomsorganisasjonene i
Norge. I Østfold eier organisasjonen 2 leirsteder; Sauevika som ligger idyllisk til i strandkanten på Hvaler, og Sjøglimt nær Ørje som innbyr til et
mangfold av aktiviteter. Kontoradressen vår er St. Marie gt. 71 i Sarpsborg.

Om leirene
Hjelp oss å hjelpe
Ikke alle har økonomi til å sende barna eller delta med familien på leir.
Midlene vi får gjennom det offentlige dekker dessverre ikke opp for
den etterspørselen vi har. Vi er derfor frimodige og spør om en frivillig
gave slik at flere kan få mulighet til å oppleve leir. Gaven kan gis ved
leirpåmeldingen eller via Vips til 12613 (merk med Hjelp oss å hjelpe)
Vårt mål er å gi gode leiropplevelser for barn, ungdom og familier også
i perioder av livet hvor mye er vanskelig.

Påmelding
All påmelding til våre leirer skjer via checkin.no Ring oss ved behov for
hjelp til påmelding på 69 13 36 60. I registreringen er det viktig at vi får
opplysninger om matintoleranse eller behov for oppfølgning i bruk av
medisiner etc. Det er også viktig med opplysninger dersom barnet er
uvant med å sove borte eller har sosiale utfordringer i gitte situasjoner.
Ikke nøl med å ta kontakt dersom dere har spørsmål. Program med
tidspunkt, pakkeliste og kontaktinformasjon sendes ut til alle påmeldte
cirka en uke før leiren starter. Vi håper dere finner leirer i kalenderen
som kan passe for dere. Velkommen til leir!

Det skal føles trygt å komme på leir. Leirledere spiller en viktig rolle for å
skape trygghet og trivsel. På barneleirer har vi dedikerte ledere for hvert
soverom slik at barna har en leder de fort blir kjent med, og som sikrer god
oppfølgning av den enkelte . Vi har strenge rutiner for ledere, spesielt ved
lek i høyden og i vann, og vi stiller krav om at politiattest skal fremvises før
man går inn i lederrollen. Har du mulighet til å være med som leder, så ta
kontakt på acta.ostfold@normisjon.no eller 69133660.
Dagsrytmen på leir er ganske lik om det er leir for barn, tenåringer eller
familier. Vi legger opp til mye fritid, men du får også være med på
fellesaktiviteter, bibelsamlinger og måltider jevnt fordelt gjennom hele
dagen. Noen leirer har spesielle temaer som fotball, hobby osv., og da
settes det av ekstra med tid til dette. Kiosken er et populært innslag for
barna. Måne-bilene, klatreveggen og selvfølgelig sommeraktiviteter som
bading, krabbefiske og kanopadling hører med. Kort og godt - leir er topp,
men vær rask med å melde på slik at plassen sikres på akkurat den eller de
leirene dere ønsker.

Leirkalender 2019
for Østfold

SA U E VI K A &
SJØG L IM T

