
 

Post adresse: Mjølhusvegen 70,  4364 Sirevåg 

Mail adresse: rogaland@imf.no 

Nettside: imfrogaland.no 

Tlf. nr: 51 79 38 80 

Kontortid: Mandag – fredag fra kl. 09.00-15.00 

LEIR DATO 

Lagsleir 1 5.-7. febr.-21 

Lagsleir 2 12.-14. febr.-21 

Lagsleir 3 19.-21. febr.21 

Lagsleir 4 19.-21. mars-21 

Lagsleir 5 4.-6. juni-21 

Lagsleir 6 11.-13. juni-21 

Lagsleir 7 18.-20. juni-21 

Lagsleir 8 10.-12. sept.-21 

Lagsleir 9 1.-3. okt.-21 

Lagsleir 10 19.-21. nov.-21 

Lagsleir 11 26.-28. nov.-21 

Lagsleir 12 10.-12. des. -21 

 Ognatun 

ImF Rogaland 

LEIROVERSIK T 

LAGSLEIR  

PÅ OGN ATUN  

2021 



 

ImF Ung Rogaland har drevet leirer i mange år. Flere lag har  
kontaktet oss og spurt om vi kan ha leir for deres barnelag. Vi har nå 

hatt flere slike leirer, og opplever at det var veldig meningsfylt. 

 

Vil ditt lag reise på leir sammen og møte andre lag fra ulike  
steder? Eller vil dere gå sammen flere lag fra samme forsamling eller 
sted? Dersom dere vil reise sammen med andre lag kan vi hjelpe dere 

med det. 

 

Vi skaffer leirsjef. 

Dere stiller med taler og 1 leder 
pr. 4 barn. 

På Ognatun er det plass til 90 stk.  

 

Vi vil ha ledersamling sammen med 
dere slik at vi kan  

planlegge leiren i fellesskap.  

 

 Ognatun er en «Awana» leirplass. Vi vil frimodig legge opp til disippel-
gjøring av de unge gjennom bibelbruk og gruppesamling med Awana-
opplegg  knyttet til bibeltimene. ImF Ung Rogaland ønsker at barn og 

unge skal kjenne, elske og tjene Jesus.   

HVA ER L AGSLEIR? 
 

 

 

 

 
 

 
 

Dere lagsledere har større  
påvirkningskraft på barna enn det 
vi har, som har leir for barna 1-3 
ganger i året. Vi ser stort på et 
samarbeid med dere! Ser også frem 
til å ha et tettere fellesskap med 
dere som står i det viktige arbeide 

uke etter uke.  

Ta kontakt med oss for å reservere 
hvilken helg dere ønsker å ha leir.  
Første lag som bestiller kan velge 

helg først.  

Frist 1. sept. 2020 
 

Leiroversikt neste side.  

PRIS  

INTERESSERT?  

Deltaker: 

Kroner: 1110,-/1310,- Medlem/Ikke medlem i Leirklubben 

 

Leder: 
1 gratis leder pr. 4 barn 

 

Minimum 20 deltakere. 
 
 

 

 

 

Ring: 
ImF Rogaland 
tlf: 51 79 38 80 
Kontortid:  
9.00-15.00 
 
  
    
 
 
Leder ImF Ung 
Anne Berit Aarsland 
   tlf: 977 67 073 


