
F O R  B A R N A  

Fredag har vi speedleir kl 20.00 for aldersgruppen  
5-12 år, mens de voksne er på møte.  
( mindre barn deltar i følge med en voksen)  
 
Lørdag kl 10.30 har vi familiemøte på formiddagen  

Kl 12.00 blir det Sammen-tivoli for hele familien med mange kjekke aktiviteter. Dette 
blir kjempekjekt! Skal dine barn være med på sammen-tivoliet mens du /dere er på 
ImF-lunsjen, gi beskjed om det ved påmelding. På Sammen-tivoliet får alle 
grillmat og drikke. Alle som bor på Ognatun denne helga har inngangsbil-
letten til tivoliet inkludert. Alle andre som vil bli med er også hjertelig vel-
kommen til å melde seg på! Tlf 51793880 eller  
e-post: rogaland@imf.no Frist:4. april Pris: 100 kr pr pers.  
15.30 Familiesamling. (voksne kan heller delta på bibeltime hvis de ønsker)   
17.00 Middag. Inkl. for de som bor på Ognatun, andre bestiller før 4.4 
19.00 Kosekveld for hele familien med etterfølgende møte-del der vi under talen viser 

film for barna. Ny film for de største barna senere på kvelden. 
 
Søndag blir det Storsamling klokka 11.00. Før talen begynner, går barna 
(5-12 år) til Speedleir. Barn under 5 år må ha følge av en voksen. 
Kl 13.00 Middag. Inkludert i prisen for de som bor på Ognatun, andre 
bestiller før 4.4 Priser finner du i prisoversikten. 

Første firmaadresse 
Adresselinje 2 
Adresselinje 3 
Adresselinje 4 

Organisasjon 

F O R  U N G D O M M E R  

Ungdommene (fra 13 år) har mye å glede seg til under Sammen-helga. 

Fredag er vi på åpningsmøtet før vi samles på ungdomsloftet               
på Ognatun. 

Lørdag blir det møte for hele familien på formiddagen, etterfulgt av 
Sammen-tivoli. Der vil det være gode og varierte aktiviteter som vil pas-

se for alle! På Sammen-tivoliet får alle grillmat og drikke. Alle som bor på Ognatun 
denne helgen har inngangsbilletten til tivoliet inkludert. Alle andre som vil bli med er 
også hjertelig velkommen til å melde seg på. Tlf. 51793880 eller e-post: roga-
land@imf.no      Påmeldingsfrist: 4.april. Pris 100 kr pr. pers. 

Senere på dagen blir det bibeltime med Gunnar Ferstad. 
Det vil bli kosekveld for hele familien, før vi reiser samlet til Brusand Bedehus. Der blir 
det ungdomsmøte der Gunnar Ferstad taler. Etterpå vil det være kiosk og sosialt på 
det flotte ungdomsloftet på bedehuset. 

Søndag blir det Storsamling for hele familien med nattverd. 

8 . - 1 0 .  a p r i l  2 0 1 6  

O G N A T U N  

I m F  R o g a l a n d  



PROGRAM 
FREDAG 8. APRIL 

17.00 Innsjekking 

18.00 Kveldsmat 

19.30 Åpningsmøte. Gunnar Ferstad. Hananja. Speedleir for barna. 

21.00 
21.00 

Kaffe m.m. 

Ungdomslofet på Ognatun er åpent. 

LØRDAG 9. APRIL 
08.00 Frokost, fleksi til 09.00 

10.30 Sammen—møte for hele familien i møtesalen 

Koret Emmaus fra Nærbø. Gunnar Ferstad.  

12.00 

12.00 

Sammen-tivoli for hele familien , flotte aktiviteter. Grillmat. 

ImF Lunsj med årsmøtesaker. Til 14.20 

15.30 

15.30 

Bibeltime for voksne og ungdommer. Gunnar Ferstad. 

Familiesamling. Vigrestad Barnekor m.fl. 

17.00 Middag 

19.00 Sammen-fest. Kosekveld. Lovsang.  

Tale: Gunnar Ferstad. Kollekt.  

Film for barna under talen, ca 19.45-20.30. 

20.30 Kaffe, saft og kaker. 

21.00 Ungdomsmøte på Brusand Bedehus. Gunnar Ferstad taler. 

Lovsangsgruppe fra Varhaug. 

21.30 Film for de eldste barna 

08.30 Frokost, fleksi til 09.30 

SØNDAG 10. APRIL 

11.00 Storsamling. Nattverd. Lovsang. Tale: Gunnar Ferstad.  Speedleir. 
Kollekt. 

13.00 Middag. Dessert. Avslutning 

Alle  
samlinger 

er åpne for 
alle! 

Kings Kids 
Barnehjem 

for 
flyktninger i 

Libanon 
Gjennom hele 

Sammen-
helga vil det 
være mulig å 
komme med 
pengegaver 
til Kings Kids 
–prosjektet 
UIO driver i 

Libanon. Flere 
barn har 

samlet gaver 
på spare-

bøsser etter å 
ha fått 

sparebøsse 
på leir  eller 
på laget sitt. 
Gavene kan 

gis på 
samlinger 
eller på 

stevnekontoret  

H va  e r  S a m m e n - H e l g ?  

I m F  L U N S J  

Sammen-helga vil bli som en leir for alle generasjoner. Vi håper å fylle 
leirplassen vår slik at det er fulle hus denne helga både av de som overnatter 
og at mange kommer og blir med på samlinger gjennom hele helga.              

Alle som melder seg på med overnatting betaler en samlet pris for overnatting 
og mat. Helga er rimeligere enn en vanlig leir, derfor vil vi gi noen oppgaver til 
overnattingsgjestene våre i løpet av helga. Hver familie/ par / enkeltperson vil 
få noen oppgaver gjennom helga. Slike oppgaver kan være: Rigging av stoler & 
bord/ Stå på post på Sammen-tivoli/ Oppvask / Serveringshjelp / Rydding. Vi 
vil spørre dere om hvilke oppgaver dere kan hjelpe til med ved påmelding. 

I år igjen skal vi samle alle som kan være utsendinger fra sitt lokale lag, 
forening eller forsamling til årsmøte for ImF Rogaland under en ImF Lunsj i 
matsalen på Ognatun. 

Lunsjen finner sted lørdag 9. april kl 12.00 –14.20 under ”Sammen-helga” 
vår. Påmelding som utsending må sendes til kretskontoret enten du skal bo 
på Ognatun eller ikke. 

For deg som ikke bor på Ognatun på 
”Sammen-helga” koster ImF Lunsjen kr 
170 kr. 

Skal dine barn være med på Sammen-
tivoliet mens du / dere er med på ImF –
lunsjen? Gi beskjed ved påmelding. 

Priser, overnatting og mat: 

 

 
 

Pris enkeltmåltider: 
 
 
Påmelding / spørsmål: 

3200 kr pr familie på ett rom 
220 kr i tillegg pr barn på annet rom 
2100 kr pr par på ett rom 
1100 kr pr pers. Tillegg for enkeltrom. 
550   kr pr pers under 19 år, under 4 år gratis 
Rydding  etter leiren for alle som overnatter. 
Frokoster 90 v, 50 b (4-15) Bestilles før 4.4 
Middag 170 v, 80 b (4-15) Bestilles før 4.4 
 
51793880 /rogaland@imf.no  Frist 4. april 

  

P r i s e r  o g  p å m e l d i n g  


