
Flerkulturell familieleir 

Ognatun 8.-11. august 2019 

Arr: KIA Rogaland og ImF Rogaland 

 

 

 

 

 



 

 

HVA ER OGNATUN? 

Ognatun er et flott leirsted like ved badestrand og havet ved Ogna. 

Leirstedet ligger fint til både med hensyn til kanopadling, bading, fisking, 

ballidrett og andre aktiviteter. 

Ognatun ligger i Hå kommune, og reisetiden med tog eller bil er en time 

fra Stavanger.

 

Litt om maten: Mat blir laget på stedet. Vi lager lunsjpakke til frokost og har et varmt 

måltid på ettermiddagen. Det blir ikke servert svinekjøtt. Dersom du har allergi (mat 

du ikke tåler), må du gi beskjed ved påmelding.  

 

Ta med: Klær til uteaktiviteter, joggesko (fotballsko), regntøy, badetøy,  

et badehåndkle, og et mindre håndkle, toalettsaker og innesko/tøfler.  

Dere trenger ikke ta med sengetøy, det ligger på rommet.  

 

Reise: Vi organiserer transport til og fra Ognatun. Oppmøte på din nærmeste 

togstasjon. Vi kontakter dem som får plass.  

 

Registrering ved ankomst torsdag 8.august kl. 18:00  

Hjemreise fra Ognatun søndag 11.august kl. 15:00. 

 

    

 



 

 

Vi er i feriemodus og har tid for hverandre! 

 

 

Påmelding:  

Påmeldingen skjer på nettsiden til ImF Rogaland: 

https://imfrogaland.no/flerkulturell-leir/ 

For spørsmål om påmelding, kontakt Anne Berit Aarsland tlf:97767073 

  

Leiren koster 100 kr. per person. 0-3 år gratis (maks 500 per familie).  

Leiren er subsidiert. Deltakerstøtte utover dette er behovsprøvd, ta eventuelt 

kontakt.  

 

Hvem er leiren for? Leiren er først og fremst for barnefamilier fra Rogaland som 

ellers ikke ville ha kommet seg på ferie. Fint med et flerkulturelt fellesskap!  

 

Aktiviteter: Kanopadling, bading, fotball, fisking, volleyball, aktivitetsdag og 

OGNATUN-TIVOLI. 

Litt om programmet: Morgensamling for hele familien, ulike aktiviteter på dagtid, 

kveldsunderholdning og teambuilding, grillkveld mm.  

 

 

 

 

https://imfrogaland.no/flerkulturell-leir/


 

 

Velkommen til feriedager på Ognatun!  

Sommerleiren arrangeres av KIA, Kristent Interkulturelt Arbeid i 

samarbeid med IMF, Indremisjonsforbundet i Rogaland. Vi er opptatt 

av at mennesker har samme verdi uansett etnisk, religiøs eller kulturell 

bakgrunn, og alle er velkommen i fellesskapet! På leiren blir det 

frivillige samlinger med sang og bibelfortellinger.  

Leiren er blant annet støttet av Bufdir (Barne-, Ungdoms- og 

Familiedirektoratet), IMDi  (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet), 

ulike menigheter, enkeltpersoner og sponsorer. 

 

 
 

 

Påmelding:  

innen 10.juni.  

 
ImF Rogaland på: 
https://imfrogaland.no/fler

kulturell-leir/ 

 

Kontaktinfo:  

Marianne Fjermestad 

(KIA) på 

tlf: 458 70 329 

 

 

Anne Berit Aarsland 

(ImF Rogaland) 

tlf: 97767073 
 

https://imfrogaland.no/flerkulturell-leir/
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