
arr. Vestfolds Pinsekirker

Ungdomsleir 
2019                                                                                                           
for deg som skal opp i 10. klasse og opp-
over

Når: Torsdag 1. august til søndag
4. august.                           
Arrangør: Alle pinsekirkene i Vestfold                      
Sted: Fyresdal leirsted i 
Telemark, ved Fyresdalsvatnet.                                                                  
Leirsjef: Mari Bøhlerengen                                                                                      
Talere fra forskjellige ungdomsarbeid i 
Vestfold
Tema: ”Who You Say I am”
Ungdomsledere fra Vestfolds pinsekirker 
+ egne aktivitetsledere.                     

Transport: Vi tar felles buss! 
Bussen drar fra Tønsberg 1. august 

Retur fra Fyresdal søndag 4. august kl. 
14.00. 

/ 18.00. 

Hva skjer?: Masse bra møter/undervis-
ning, gruppesamlinger, aktiviteter for
enhver smak, nye og gamle venner, bading 
og kanopadling, leirkveld, kiosk, spill, god 
mat og mye mer!!!                                                                                                                                   

Viktig å ta med: Laken, putetrekk, dyne-
trekk/ sovepose, BIBEL, skrivesaker, ba-
detøy, fritidsklær, lommepenger, regntøy, 
gummistøvler og toalettsaker.

Påmelding: www.checkin.no
(søk på Ungdomsleir19)

Pris:   kr. 1.500,-
pr. deltaker (1.600,-  etter 20.juni).                                                             
Prisen inkluderer busstransport t/r.

Mer info kommer på Facebook-
gruppen ”Ungdomsleir19”

Spørsmål? 
mb@salemsande�ord.no

LEIR

2019

Juniorleir 25. - 28. juli

Tenleir 28.juli - 1. aug

Ungdomsleir 1. - 4. aug



Tenleir 
2019                                                                                                             
for deg som skal opp i 8., 9. og 10. klasse.

Når: Søndag 28. juli til torsdag 1. august.                           
Arrangør: Alle pinsekirkene i Vestfold 
Sted: Fyresdal leirsted i
Telemark, ved Fyresdalsvatnet.                                                                  
Leirsjef: Liv Karoline Bøhlerengen                                                                                         
Talere fra ulike ungdomsarbeid i 
Vestfold 
Tema: ”Ved Jesu føtter”
Ledere fra Vestfolds ulike pinsekirker blir 
med.                   

Transport: Vi tar felles buss! 
Bussen drar fra Tønsberg søndag 28.juli 

Retur fra Fyresdal torsdag 1. aug.kl. 15.30. 

ca. 18.30/19.00. 

Hva skjer?: Mesternes Mester, bading, 
møter, leirkveld, gruppesamlinger,
Jesusfokus, konkurranser, kiosk, nye 
venner, volleyball, fotball, kortspill god 
mat og mye mer!  PS: Det blir også
mulighet for å fiske og kanopadling.                                                                                                                                    

Viktig å ta med: Laken, putetrekk,
dynetrekk/sovepose, BIBEL, skrivesaker, 
badetøy, fritidsklær, lommepenger,
utkledningsutstyr, regntøy, gummistøvler 
og toalettsaker.

Påmelding: www.checkin.no
(søk på Tenleir19) 

Pris:   kr. 1.800,-
pr. deltaker (1.900,- etter 20.juni)                                                                
Prisen inkluderer busstransport t/r.

Mer info kommer på Facebook-
gruppen ”Tenleir19”

Spørsmål? 
livkaroline@tonsbergpinsekirke.no

Juniorleir 
2019
for deg som skal opp i 4., 5., 6. og 7. 
klasse 

Når: Torsdag 25.- søndag 28.juli

Arrangør: 
- på vegne av alle Vestfolds pinsekirker
Sted: Solåsen i Larvik 
Leirsjef: Erik Asteberg
Leirprest: Kjersti Falk Berg
Tema: ”Exit”
Aktivitetsledere fra Salemkirken 
Gruppeledere og assistenter fra
Vestfolds ulike pinsekirker blir med.

Stikkord for leiren: Venner, vannsklie, 
bading, verdens beste mat, 
(alltid) sol, vannkrig, kiosk, stikkball,
hobbyaktiviteter, fotball, volleyball, 
slengtau, kule sanger, blide ledere,
konkurranser, - og ikke minst:
spennende fortellinger fra Bibelen. 

Pris:   Kr. 1.550,- 

Påmelding innen 23.juni: (St.Hans)
www.checkin.no 
(søk Juniorleir19Solåsen)
Dersom ledige plasser, åpnes checkin 
igjen etter fristen mot gebyr på kr 200,- 

Spørsmål om leiren? 

Spørsmål om Solåsen? 
Se www.solasen.no


