
 
 
 

SOMMERTREFF LUNDENESET 27. – 30. juni 2021 

 

 

VELKOMMEN TIL SOMMERTREFF LUNDENESET 
 
Hei! 

Så gøy at du vil være med på Sommertreff! Håper du gleder deg! Det kommer til å bli kjekke dager 

stappfull av ulike aktiviteter, sosialt og åndelig input, der vi som er ledere skal gjøre vårt beste for 

at du skal få et godt sommerminne!  

 

 

HER KOMMER LITT INFO (dette bør også foresatte lese): 
 
ANKOMST OG AVREISE 

Sjekk www.nlm.no\sommertreff for oppdatert info om fellesreiser og program. Sommertreff 

starter søndag 27. juni kl. 17.00 med innkvartering og avsluttes onsdag 30. juni kl. 10.00 (Bussen 

sør går presis klokken 10.00)  

 

MAT OG OVERNATTING 

På Lundeneset får vi servert de faste måltidene om dagen i matsalen. I tillegg til dette vil vi grille 

hver kveld. Skulle du allikevel ha behov for mer vil kiosken være åpen flere ganger om dagen. 

Husk at kiosken ikke selger skikkelig mat. Bare godteri, brus og chips. 

 

Overnatting foregår i internatrom på skolen. Disse rommene har ulik størrelse. Vi forsøker så godt 

vi kan å legge til rette for at dere får bo med de dere ønsker. Romfordeling skjer når deltakerne 

ankommer Lundeneset.  

 

REGLEMENT 

På Sommertreff er vi mange, og vi vil at alle skal oppleve at vi har et trygt og godt fellesskap. Vi 

har erfart at det kan være greit å ha noen retningslinjer slik at alle får det bra. Vi syns det er greit 

at du og dine foresatte vet om dette på forhånd så kan vi konsentrere oss om å ha det gøy på 

Sommertreff! Vær så snill og les nøye gjennom dem slik at du vet hva vi forventer av deg som 

deltaker: 

 

● Vi forventer at du som kommer har respekt for bygninger og inventar på Sommertreff, og 

at brannalarm bare skal brukes når det er alvor. Skadeverk og falsk utløsning av 

brannalarm medfører bot og/eller erstatningsplikt til dem som gjør det.  

● Dette er et rusfritt arrangement. Ingen form for rusmidler er tillatt under Sommertreff. 

● Deltakerne skal være på sine egne rom fra «RO» og gjennom hele natten. 

 

Dersom disse reglene ikke overholdes, kan det medføre hjemsendelse.  

Når du møter opp på Sommertreff har du som deltaker bekreftet at du vil respektere og overholde 

disse reglene under hele Sommertreff. 

 



 

 

FOTOGRAFERING 

Det vil bli tatt en del fotografier under Sommertreff som vi tenker å legge ut på Sommertreffs 

nettsider og bruke i framtidig markedsføring av Sommertreff. Vi ber om at alle som ikke ønsker å 

bli fotografert gir beskjed om det senest lørdag 26. juni. 

 

HVA BØR VÆRE I KOFFERTEN? 

Dette trenger du for å overleve en uke på Sommertreff:  

• Sovepose og laken til madrass (det er ikke mulighet for å låne dyne på Sommertreff) 

• Badetøy, sporty klær (treningstøy), håndklær og ellers vanlige klær (altså sokker, sko, bukse, 

shorts, genser, jakke, t-skjorte, undertøy osv.) 

• Litt penger eller bankkort til kollekt og evt. snop  

• Toalettsaker 

• Bibel  

 

Resten må du huske selv. Lykke til!  

 

SOMMERTREFF LUNDENESET KLUBBEN 

Som dere sikkert så ved påmelding så har Sommertreff en egen klubb, Sommertreffklubben 

Lundeneset. Denne klubben er ment til å hjelpe oss og utvikle Sommertreff og vil bli ledet av et 

styre sammensatt ved et demokratisk valg under Sommertreff. Vi håper mange av dere krysset av 

for dette ved påmelding. Dersom du ikke gjorde det så har du fortsatt mulighet til å melde deg inn 

på selve Sommertreff. Det koster 50,- og dersom du vil hjelpe Sommertreff til å bli enda bedre er 

dette den beste gaven du kan gi oss. 

 

KONTAKTPERSONER FØR, UNDER OG ETTER SOMMERTREFF 

Er det noe du lurer på kan du ta kontakt med festivalsjef for Sommertreff 2021. 

Stevneleder: Sander Johan Gilje, sgilje@nlm.no, 452 45 529 

 

 

Vi snakkes på Sommertreff! Vi har virkelig tro på at Sommertreff Lundeneset 2021 vil bli en 

uforglemmelig opplevelse med Jesus i sentrum!  

 

Vi gleder oss – STOR HILSEN fra lederne! 

 

 

Sandnes 22.06.2021 

mailto:sgilje@nlm.no

