VELKOMMEN TIL LEIR PÅ SOLÅSEN!
DET BLIR LEIR!
Leiren starter torsdag 29.juli kl 17.00 på Solåsen.
Det er lov å dukke opp fra 16.30 – ikke tidligere ;-)
Lederne er på plass for å ta godt imot barna.
Leiren avsluttes søndag 01.aug kl 15.30 med felles
leirsamling på Solåsen, der viser vi litt hva vi har gjort.
Gleder oss til å sees, vi legger til rette etter forholdene.
Dette må barna ha med seg:

- Dynetrekk, putetrekk og laken. (Solåsen aksepterer ikke private
dyner/puter!!)

- Badetøy og badehåndkle (ha med ei t-skjorte til sklia.)
- Klær for inne- og utebruk (sjekk yr, ta med regntøy og gummistøvler

hvis de melder regn, programmet går sin gang uavhengig av været)- Toalettsaker (husk myggmiddel og solkrem)
- Kioskpenger Vipps til 702234 maks kr. 200,(merk innbetaling med navn)
- En (kjøpe?-) pose med boller (ca. 10 stk)
Dette må bli igjen hjemme:
- Mobil-telefonen
(Vi lederne bestemmer dette ut fra erfaring. Leirbarna har det bedre uten telefonen. Dere
foreldre kan få gruppelederens mob.nr når dere kommer til leiren, men vi kontakter dere om
nødvendig)
- Elektriske duppeditter (nintendo, i-pad osv. kassettspiller og platespiller også.)
Viktig:
Vi HÅPER å oppfylle rom-ønsker så langt vi klarer, men vi har ikke lov å legge madrass på
gulvene, ergo begrenser mulighetene seg til det antallet senger rommet har. Vi gjør vårt beste
og prøver å få til at alle får komme på rom med i alle fall én de kjenner.
Bilder:
Vi tar mange ne, morsomme bilder på leiren som ruller og går på skjermen på siste
leirsamlingen. De vil ikke bli delt offentlig, men gi oss beskjed dersom det er innvendinger.
Vi respekterer personvernet til hver enkelte. Lederne ser gjennom bildene, kontrollerer at alt er
‘visbart’. Håper alle synes at det er ok. Pleier å være et nt innblikk i leirdagene.
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Spørsmål?
Dan Ruben Aake, Leir-adm : 400 64 459
Erik Asteberg, Leirsjef :
486 07 390

