
Horve Ungdomssenter er et leirsted 
som ligger 16 km fra Sandnes 
sentrum på veien inn mot Høle. 

 
Ved spørsmål:   

Ta kontakt med  
 

Per Ivar Malde 
pm743@kirken.no /97622236  

 
 
FOR BARNECELLEGRUPPENE,                   
HVIT GRUPPE OG B2LOVE 

ANDRE I BETWEENSALDEREN (F 2007-2010)   
I SOKNET KAN OGSÅ BLI MED 
 

 

  TIL HORVE 

UNGDOMSSENTER 
 

 

En liten smakebit: 

Endelig sommerferie og leir! 

 

    

Aktiviteter ute  

 og inne  

 

         Kjekke samlinger  

Musikk 

      Spennende tema: 

Mat:)                                            

 

 

Konkurranser, lek  og underholdning;) 

Masse sosialt og moro!!! 

                 

HVA SKJER PÅ 
SOMMERLEIR?  



 
 

 

BLI MED PÅ SOMMERLEIR TIL HORVE 

 

 

VIL DU BLI MED? 
 

Nå er det snart tid for ferie og fri:)             
I slutten av juni drar vi på leir til Horve                   
Ungdomssenter. Vi gleder oss til flotte      

sommerdager med mye moro:)  

Temaet for årets sommerleir er Den utrolige 
reisen. Det blir kjekke samlinger, eget leir-

band, mange ulike aktiviteter, god mat, leker 
og konkurranser, underholdningskveld og 

masse sosialt!  På Horve er det store og gode 
lokaler for inneaktiviteter. Det er også et 

flott uteområde, kanoer vi kan låne og gode        
bademuligheter, så vi satser på å få masse 

frisk luft i løpet av leiren! 

Vi har fullpensjon på leiren, med flere varme 
måltider og eget personale på Horve som  

ordner med maten. Dette gjør at våre ledere 
får bedre tid sammen med barna.  

Vi blir en god gjeng med ungdomsledere og 
voksne ledere som gleder oss til å være på 

leir sammen med dere.  

Håper du blir med! 

 
 

   

Litt info:              

Oppmøte på Horve: Mandag 24/6 kl. 17       
Hentes på Horve: Onsdag 26/6 kl. 15 

Transport: Alle ordner transport selv, men 
kjør gjerne sammen!  

Pris: 850 kr 

Alle tar med litt snop/snacks til                  
fellesskåler:)                    

Påmelding og betaling via hjemmesiden vår:   
www.kirken.no/bogafjell                     

(under ikonet Påmeldinger) 

Påmeldingen starter fredag 10.5 og         
påmeldingsfrist er torsdag 6.6☺  

Ved behov for tilrettelegging på leiren, og 
ved spørsmål eller problemer med betaling–                                

ta kontakt med  

 
Per Ivar Malde 

Pm743@kirken.no/97622236        

Og se, jeg er med dere alle     

dager  
 

fra Matt 28, 20 


