We’ve
offered
the Raleigh community
spacesaving
solutions
for the
past 10
years. We
recommend
Northwind
Traders to
anyone
who will
listen to
us. They
helped us
reclaim
over 700
square
feet of our
house!” Annie D.
Balitmore

Vi GLEDER OSS TIL Å HA MED
AKKURAT DEG PÅ LEIR!

Om MBU
Hvem er vi ?
Metodistkirkens barneog ungdomsforbund er
det organet i Metodistkirken i Norge som har
ansvar for de unge i
kirken. Leir utgjør en
stor del av arbeidet vårt
for barn og unge i kirken. Under ledelse av
Stephanie Buadu
jobber vi året rundt for at de unge i kirken vår skal
ha det bra.

Hva gjør vi?
Sommerleir, nyttårsleir og konfirmasjonsleir de tre faste leirene vi
har i løpet av et år. Misjonsleir i
samarbeid med misjonsrådet arrangeres omtrent hvert andre år. I
tillegg til å støtte lokallag har vi det
overordnede ansvaret for barne–
og ungdomsarbeidet i menighetene. Vi har kurset unge ledere, og
kirkens ledertrening, Timoteus,
har 10 års jubileum i år! For mer
informasjon om aktiviteter i din by se våre hjemmesider.

Med hodet i himmelen
og beina på bakken!

SOMMERFESTEN 2017

27.— 30. juli
Fredtun Folkehøgskole,
Stavern

De ulike leirene
Minor - fra fylte 1 år
Dette er for barna fra 1 år og opp til og med de
som skal begynne på skolen til høsten. Barna
får lære om Jesus, og det blir leking, sang og
mye gøy! Barn under 3 år må ha med foreldre.

Junior- fra og med de som har fullført
1.klasse til og med de som har fullført 4.
klasse
Det er spennende å være på leir uten mamma
og pappa. Med bading, lek og snille ledere blir
dette en kjempehelg der vi får lære mer om
Jesus og bibelens budskap. Er det junior eller
tweens som er best i fotball? Det skal vi finne ut
av! .

Sommerfesten er stedet for både store og små!

Priser og påmelding
Påmeldingsfrist: 1. juni
Minior: 300 kr (for barn over 3 år)
Junior: 1300 kr

Tweens - fra og med de som har fullført 5.
klasse til og med de som har fullført 7. klasse
Med et helt telt for seg selv er det bare fantasien som setter grenser for hva tweensleiren
kan finne på. Underholdningskveld, filmkveld,
bading og fotball er bare noen av tingene som
står på planen. Et sted å bli bedre kjent med
venner og Jesus.

#MBUNORGE
IKKE GLEM Å FØLGE MED PÅ
SOSIALE MEDIER.!

Tweens: 1400 kr
Tenleir: 1850 kr
Det er en søskenmoderasjon på - 100 kr , når
flere søsken skal på samme leir.

Påmelding skjer via sommerfestens hjemmeside:
www.metodistkirken.no/sommerfesten

Kontakt oss

Tenleir - fra og med de som har fullført
8.klasse og oppover

Leirsjefer

E-post: mbu@metodistkirken.no

Gjør deg klar for sommerens høydepunkt med
aktive dager, masse aktiviteter, nye venner og
inspirerende morgen og kveldsmøter. Du kan
blant annet glede deg til å bruke kvelden til å
slappe av i "Savannen", eller ta deg en dukkert
på en av de varme sommerdagene. Inviter med
deg gjengen å kom!

Minior: Irene Lohne Westad og Kristin Tvedt

Tlf. 23 33 27 18

Junior: Åse-Karen Mortensen

Pb. 2744, St.Hanshaugen
0131 Oslo

Tweens: Lisa Kristin Nielsen
Tenler: Magnus Løvland

Besøk oss på nettet:
www.metodistkirken.no/mbu

