
Bli med Mandal menighet på

BALUBALEIR
Solstrand leirsted 1.-3. mai 20
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Balubaleir!

For tredje året på rad arrangerer Mandal menighet leir på Sol-
strand leirsted. 

Vi starter med Balubasamling kl 18 på fredagen, og avslutter 
med middag kl 13 på søndag. 

Du kan komme på leiren alene eller dra sammen med noen du 
kjenner. Dette er en tur du blir bedre kjent med de andre som 
er der, og ganske sikkert får nye venner. Leiren passer for både 
unge og gamle, familier og enslige, for de med små barn, sto-
re barn, ungdom eller ingen barn. Du trenger ikke å ha vært på 
familiebaluba før. 

Kan du ikke være med hele helgen – kom når du kan. Ta kontakt 
for avtale med tanke på eventuelle måltider, overnatting etc. 
 
Vi vil ha hele menigheten med!

Program

Fredag 
17.00 – 18.00  Oppmøte og innkvartering
18.00  Samling
18.30  Kveldsmat
18.45 Kiosk
19.15 Samling for barna / kaffekos for de voksne
21.00 Kveldsbønn
21.30  Samling av og med ungdommene med grilling og kos
21.45  Samling for de voksne med kaffe og kaker. 
 
Lørdag
08.00 Morgenbad
09.00  Frokost
10.00  Samling for alle
11.00  Aktivitet «Mesternes Mester» for alle
12.30  Lunsj 
12.45  Kiosk
13.30  Tur til Tjøm-stranda med bålkos og natursti/stafett (alter 
 nativt inne ved dårlig vær) 
            Mulighet for tur til Gustav Vigelands landsted
16.30  Femti-leken og formingsaktiviteter
18.00  Middag
18.15 Kiosk
19.15 Pysjamasparty for barna / kaffekos for de voksne
21.00 Kveldsbønn
21.45  Quiz med kaffe og kaker. 
Etter Quizen:  Grilling ute for ungdommene
 
Søndag 
08.00  Morgenbad
09.00  Frokost
11.00  Familiegudstjeneste
12.30  Middag
Avmarsj etter rydding, vasking og pakking 

Ta med •  Sovepose, laken pute
•  Pyjamas og kosebamse
•  Toalettsaker
•  Badetøy og treningstøy (?)
•  Kake, frukt eller godteri til kveldskos
•  Godt med ute og inneklær



Gode grunner til å bli med

•  Du blir bedre kjent med folk, og får ganske sikkert nye venner
•  Det er en kjempefin anledning til å invitere med seg noen
•  Du kan bli bedre kjent med Jesus
•  Du kan få en gøy helg sammen med fine folk
•  Du slipper å lage mat
•  Det passer for alle

Innkvartering

Hytte: ca. 5 sengeplasser
Leilighet: 6 sengeplasser (+500,-)
Rom på internat: 4 sengeplasser (de fleste uten eget toalett, men 
mulighet for rom med toalett)
 
For de som ikke kan være med hele helga:
 
Fredagspakka: Åpningsmøte, kveldsmat, kaffekors m.m. kr 100,-. 
Lørdagspakka: Tjømtur med pølser, middag og kveldsarrangement til 
kr 250,- for voksne, kr 150,- for ungdom og kr 100,- for barn. 
 
Søndagspakka: Gudstjeneste og påfølgende middag til kr 200,- for 
voksne, kr 150,- for ungdom og kr 100,- for barn. 

Priser

Voksne:  1050 kr
13-19 år:  815 kr
8-12 år:  520 kr
3-7 år:   310 kr
Under 3 år:  gratis
Maks familiepris er 3750 kr.
Alle måltider er inkludert.

Påmelding

Innen 1. april på kirken.no/mandal
 
Spørsmål? - kontakt Inga Øybekk,  
 
Tlf: 988 94 251 
E-post: inga.oybekk@online.no


