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Påmelding på checkin.no!
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Meld deg på i dag!
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https://kart.gulesider.no/m/xYvfQ
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Gausdal leirsted
Gausdalveien 113
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Du finner oss her:

Hva skjer på Gausdal?
Du kommer nok ikke til å kjede deg hos oss.
Vi har nemlig masse aktiviterer sånn som hopping i vårt eget hoppeslott,
fotball, sandvolley, basket, stylter, dans, slå-på-ring, stikkball, bordtennis.
Våre flinke fritidsledere står alltid klare til å ta deg med på masse morsomme aktiviteter.
Når det er varmt kjører vi på med vannballonger, spredere, vannsklie og
andre vannleiker. Hva er vel bedre enn å tømme en bøtte vann over hodet
på leirsjefen?
Du kan gjerne chill’n på hytta eller i en av sofaene i den store kjellerstua.
Eller kanskje bare ligge i grasset og nyte livet og sola?
To ganger om dagen er det samling i Arken med sang, musikk, andakt og
info. På misjonsdagen er det mange valgfrie aktiviteter som koster noen
små kroner. Da lærer vi hvor viktig det er å hjelpe og dele med andre.
Leirens høydepunkt er leirkvelden!
Deltakere og ledere bidrar med underholdning i Arken. Etterpå er det grillmat og kos rundt leirbålet til langt på natt.

Barneleir

Juniorleir

Arrangør: Fellesarrangement
Alder: 7-10 år
Kontakt: Renate Grendal,
tlf 907 27 561
Pris: 840 kr

Arrangør: Filadelfiakir. Drammen
Alder: 10-13 år
Kontakt: Aina Beate Framnes,
tlf 986 68 343
Pris: 900 kr

17. – 20. juni

Litt fakta:
Du får bo i hytte med to til seks sengeplasser, og er dere flere venner
som vil bo sammen har vi ekstrasenger. Til sammen har vi mer enn 120
sengeplasser. Det er alltid våken nattevakt og gruppeledere tilgjengelig.
I spisesalen får du servert deilig mat til frokost, middag og kvelds laget
på eget storkjøkken (Vi tar hensyn til allergier). I tillegg blir det servert
boller og saft eller oppdelt frukt som mellommåltid. På leirkvelden
er det også grillmat ved bålplassen.
Om du trenger å dusje og stelle deg så har vi moderne fliselagte
sanitæranlegg til fri benyttelse.
Selvfølgelig får du kjøpt is, brus og annet sommerdigg i kiosken.

Skogfest

09. – 11. september
Arrangør: Filadelfiakir. Drammen
Alder: 13 år og eldre
Kontakt: Nils Wämmerfors,
tlf 940 57 095
Pris: 600 kr

11. – 14. august

Deltakerne blir delt inn i
grupper. De har sin egen
gruppeleder som møter deg
ved ankomst og er tilgjengelig
under hele leiren.
Det er egne gruppemøter
på formiddagen. Det gis 100
kroner i rabatt pr. søsken.
Rabatten gjelder også
når søsken er
på forskjellige leire.

Påmelding til leir 2022:
Alt påmelding skjer via

checkin.no

Påmeldingsfrist er 1 uke før leirstart.

