
NB! Dette brevet er sendt til dem som er født i 2008 og er oppført i medlemsregisteret for Den norske kirke. Dette registeret viser oss hvem 

som er døpt, og hvem som har en eller begge foreldrene som medlem i kirken. Invitasjonen er ment til begge kategoriene, men ta kontakt 

med oss dersom dere ikke ønsker flere invitasjoner fra oss. 

 

 
 
Har du vært på leir noen gang? Nå har du sjansen, enten det er 1.gang 

eller du har vært mange ganger før. Nå kan du få bli med på en leir for 

alle på 5.trinn på Hommersåk.  

Husker du Bo-hjemme-leiren som vi hadde i kirka, eller Tårnagenthelga? 

Riska menighet har nå gleden av å invitere deg som går på 5.trinn til 

TIMELINE-leir på Nordlys!  

 

 

PÅMELDING 

Påmelding skjer på checkin.no. Søk etter 
arrangementet «TIMELINE». Frist for 

påmelding er 30. okt. 
 

 

Mer info om leiren på baksiden av arket 

Hva gjør vi på leir? 
På leir gjør vi det meste 

sammen. Vi skal spise sammen, 
ha bibelsamlinger, 

gruppearbeid, lære nye sanger, 

leke sammen, gjøre kjekke 
aktiviteter, ha underholdning og 

forberede søndagens 

familiesamling og mye, mye 

mer.  
 

Litt nyttig info: 
Sted: Nordlys leirsted, Alsvik 
Dato:  3.nov – 4. nov 2018 

Viktige tidspunkt: 

Lørdag:  Registrering fra kl. 
10:30 på Nordlys  

Søndag:  Leiren avsluttes 

med familiesamling 
kl. 14.00  

Pris:   300,-   

 

TIMELINE betyr tidslinje og det er Bibelens 

tidslinje vi skal lære mer om på denne leiren. 
Hva handler Bibelen om? og hvem er Bibelens 

hovedperson? Dette skal vi undersøke sammen. 



NB! Dette brevet er sendt til dem som er født i 2008 og er oppført i medlemsregisteret for Den norske kirke. Dette registeret viser oss hvem 

som er døpt, og hvem som har en eller begge foreldrene som medlem i kirken. Invitasjonen er ment til begge kategoriene, men ta kontakt 

med oss dersom dere ikke ønsker flere invitasjoner fra oss. 

 

 

 

Litt mer om leiren 
Nordlys leirsted ligger på Alsvik, så vi er ikke så veldig langt hjemmefra. Siden 

veien ikke er så lang, blir det dine foreldre/foresatte som får ansvar for at du 
kommer deg til og fra Nordlys. 

Leiren starter lørdag 10:30 og avsluttes med familiesamling på Nordlys kl. 

14.00 på søndag. Denne familiesamlingen skal vi sammen fylle med innhold og 

du vil få utdelt en gave fra Riska menighet på denne samlingen.  
Det vil bli sendt ut invitasjon til alle vi har i medlemslistene våre, men tilbudet er 

åpent for alle på 5. trinn.   

 
Program for TIMELINE 
 

Lørdag 3. nov  

 

Søndag 4. nov 

10:30: Registrering 08:30: God morgen! 

11:00: Oppstartssamling 

           Bli kjent leker 

09:00: Frokost 

12:00: Lunsj 

           Salg i kiosken                

09:45: Timelinesamling 

           Grupper                

12:45: Timelinesamling 

           Grupper 

11:30: Lunsj 

           Pakke og rydde 

14:00: Aktiviteter   13:00: Øve til samling 

15:30: Forfriskninger   
           Sporlek 

14:00: Familiesamling 

19:00: Middag 

           Salg i kiosken? 

Leiren er slutt! 

20:00: Kveldssamling 
           Lått og løye 

 

22:00: Inn på rommet 

22:30: Ro i leiren! 

 

  
 

NB! Dersom noen av barna trenger å ha med en voksen for å føle seg 

trygge, er dette fullt mulig. Vi har behov for praktisk hjelp disse dagene, 
så hvis noen av dere har mulighet/lyst til å gi en hjelpende hånd er vi 

veldig glad for det. Oppgaver som det går an å hjelpe til med er: Hjelpe til på 

aktiviteter, være nattevakt eller bare være en ekstra voksenkontakt i miljøet. Gi 

beskjed ved påmelding dersom du/dere har mulighet til dette, så avtaler vi 
nærmere. Skulle det være noe som er uklart, er det bare å ta kontakt. 

 

 

TA MED:   

 Sovepose ELLER dynetrekk,  
     putetrekk og laken  

 Håndkle  

 Toalettsaker  
 Klær til allslags vær  

 Innesko  

 Drikkeflaske  
 Bibel/NT hvis du har  

 Skrivesaker  

 Et halvt oppskåret brød 

 Et pålegg du liker 
 Kioskpenger (maks 100,- kr)  

 

Dette legger du igjen 
hjemme:  

 Mobil,  

 Nettbrett, DS o.l.  
 

Vi har tlf. som evt. kan brukes 
 

Vi snakkes på leir! 

 

Hilsen  

Håvard Høie 

Barneprest i Riska 
Tlf. 452 28 709 

Epost:hh629@kirken.no 


