
PÅMELDING

Vi håper at du vil benytt e påmeldings-
skjemaet som ligger på hjemmesiden vår: 
www.nlm.no/nordvest

Greit å vite om påmelding
•   Ved registrering blir deltaker brev ti l-

sendt på e-post ti l registrert betaler av 
leiren (ca. en uke før leir). 

•  Faktura kommer i posten 
ett er leiren. 

•   Gebyr på kr 100,- ved påmelding ett er 
påmeldingsfrist. 

NYHET: 
Leir- og arrangementsstøtt e
NLM ungs leirstøtt e er midler gitt  fra  Barne-, 
Ungdoms- og Familiedirektoratet for å gi 
barn og unge fra lavinntektsfamilier i hele 
landet mulighet ti l å delta på våre leirer og 
arrangementer. Trenger du/dere økonomisk 
hjelp ti l å få reise på leir. Søk leirstøtt e ved å 

REGION NORDVEST

JULELEIRER 2019 I NLM REGION NORDVEST
Nå nærmer det seg endelig jul igjen, og 
en ny leirsessong nærmer seg. Vi ti lbyr 
leir på 3 forskjellige steder. Flott e leirer 
for alle aldersgrupper. 

I denne brosjyren fi nner du alle 
leirene i NLM ung region nordvest for 
kommende leirsessong. Vi er stolte av 
å kunne presentere et stort og bredt 
utvalg av leirer. På de neste sidene 
fi nner du mer informasjon om de ulike 
arrangementene, sammen med en 
oversikt over leirstedene våre. 

På leir blir vi kjent med både deltakere 
og ledere – men vikti gst av alt er at vi 

får høre om Jesus og bli bedre kjent 
med ham! Vi ønsker også at du skal få 
bli kjent med NLM og hva det vil si å 
drive misjon. Bibelti mer og kveldsmøter 
hører med på leir, og sammen snakker 
vi om hva det vil si å være en kristen, 
om hva Jesus har gjort for oss, og om 
hva det betyr for våre liv! 

Vi håper at du har lyst å komme på en 
eller fl ere av leirene våre i 2019. 
Du er hjertelig velkommen! 

Hilsen oss i NLM ung region nordvest 

LEIRER
Jul og advent 2019

Returadresse: 
NLM Region Nordvest, 
PB 7503 Spjelkavik,
6022 Ålesund

gå inn på nlmung.no og boksen som er 
merket «Fellesskap og støtt e».

Ansvarlig for leir/arrangement, leder av 
fellesskap, ansatt e i NLM ung/NLM eller 
lignende kan også søke på vegne av barn 
og unge.

Leirklubb
Reiser du på fl ere leirer i løpet av året 
kan du få rabatt . Når du melder deg på 
leiren kan du samti dig melde deg inn i 
«Leirklubben nordvest». 
Leirklubben gjelder bare på leirer som 
er for barn i alder 3 ti l og med 14 år på 
Vestheim Ungdomssenter 
og Møre Herøy. 

Medlemskapet medfører ingen 
forpliktelser for medlemmet ut over å 
betale kr 100,- i årskonti ngent 
(følger kalenderåret). Konti ngenten beta-
les på samme faktura som leiren.
Medlemskapet gir kr 100,- i rabatt  på 
hver av leirene medlemmet deltar på 

det året. (Altså en reell rabatt  f.o.m. leir 
nummer to i kalenderåret.)

NLM region nordvest 
NLM står for Norsk Luthersk Misjons-
samband og NLM region nordvest består 
av nesten hele Møre og Romsdal fylke. 
Vi jobber for at alle mennesker, både 
i Norge og i resten av verden, skal få 
bli kjent med Jesus. På leirene blir det 
både møter, sang og akti viteter, og vi blir 
bedre kjent med Jesus. 

Regionkontoret
Har du noen spørsmål? 
Kontakt oss på regionkontoret. 
Åpningsti dene våre er mandag 
ti l fredag kl. 09:00 – 15:00. 
E-post: nordvest@nlm.no 
Tlf: 70 17 44 00 
Web: nlm.no/nordvest 
Adresse: NLM region nordvest, 
Pb. 7503 Spjelkavik, 6022 Ålesund
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VESTHEIM 
UNGDOMSSENTER 

På Vestheim kan du bruke 
diskgolfb  ana, hoppe på trampoline, 
spille f otball,  bordtennis, air-hockey, 
 fotballspill og ha det gøy! 
Vestheim Ungdomssenter ligger på 
Vestnes med god beliggenhet ti l både 
Sunnmøre  og Romsdal. Leir stedet 
ligger ned mot fj øra i naturskjønne 
omgivelser med fl ott e turmuligheter 
i området rundt Vestnes. 

Sport-akti vleir 5.-7. klasse
Dato: 25.-27. oktober
Leirklubbmedlem pris: 695,-
Ikke-medlem pris: 795,-
Påmeldingsfrist: 17. oktober
Påmelding: nlm.no/nordvest

• Femkamp og sportsløype
• Konkurransemaraton 

og god mat
• Jesus i sentrum 

Adventsleir 1.-4. klasse
Dato: 22.-24. november 
Leirklubbmedlem pris: 590
Ikke-medlem pris: 690,-
Påmeldingsfrist: 14. november
Påmelding: www.nlm.no/nordvest

• Adventskos, refl eksløp 
og mandel i grøten

• Julevandring i Bibelen 
• Adventsverksted med 

baking og hobbyakti viteter

SOLHØGDA LEIRSTED

På Solhøgda har du mange akti viteter å velge 
imellom. Fotballbane, BMX-sykkelbane, klatrev-
egg, bruskasseklatring, båter og mye mer. Bli 
kjent med et trivelig leirsted, en stor gjeng fl ott e 
deltakere og gøyale ledere! Solhøgda leirsted 
ligger fl ott  ti l i Ålvundfj ord i Sunndal kommune. 
www.leirsted.no Tlf: 716 98 113. 

Juleverksted 1.-4. klasse 
Dato: 2.-3. november 
Pris: 425,-

• Stort og fl ott  juleverksted 
• En helg full av moro, både inne og ute 
• Vi hører om Jesus som 

ble født i jula

Juleverksted 5.-7. klasse 
Dato: 8.-10. november 
Pris: 660,-

• Leiren er en slager blant deltakerne! 
• Kreati vt julegaveverksted, 

lag fi ne julegaver 
• Fokus på Jesus 

Juleverksted 
fra 8. klasse 
Dato: 15.-17. november 
Pris: 690,-

• Kvalitetshelg 
for ungdommer 

• Spennende 
juleverksted 

• Bibelti mer, møter og 
fellesskap med Jesus i 
sentrum 

VINTER- OG PÅSKELEIRER 2020

18.-19. januar 
Vinterleir 1.-4. klasse, Solhøgda Leirsted 

7.-9. februar 
Skiweekend 8. Klasse – 1. vgs., Vestborg VGS 

7. – 9. februar
Helt konge-leir 1.-4. klasse, 
Vestheim Ungdomssenter

8.-9. februar 
Familiehelg, Solhøgda Leirsted 

27.-29. mars 
Påskeleir 5.-7. klasse, Vestheim Ungdomssenter 

27.-29. mars
Påskeverksted 5.-8. klasse, Solhøgda Leirsted 

9.-12. april 
Familieleir, Vestborg VGS 

4. april
PåskeCamp, Volda Bedehus

25.-26. april 
BB-leir, Vestheim Ungdomssenter 

Nytt -festi valen 
8. klasse -1. vgs.
Dato: 30. desember – 1. januar
Pris: 865,-
Leirklubb-medlem pris: 765,- 
for de som er under 15 år. 
Påmeldingsfrist: 17. desember
Påmelding: nlm.no/nordvest

• Den perfekte starten på et nytt  år
• Paintball, nytt årsbad, lovsang 

og god mat
• Staselig nytt årsfest 

og stort fyrverkeri

MØRE BARNE- OG 
UNGDOMS SKULE 
HERØY

Møre barne- og ungdomsskule ligger 
på Dragsund i Herøy kommune. Skolen 
har gymsal og lekeområder både inne 
og ute. Vi bruker klasserommene 
ti l overnatti  ng og akti vitetsrom. 

Julegaveleir 1.-4. klasse
Dato: 8.-10. november
Leirklubb-medlem pris: 550,-
Ikke-medlem pris: 650,-
Påmeldingsfrist: 31. oktober
Påmelding: nlm.no/nordvest

• Stort julegaveverksted
• Fallskjerm, Fun-Batt le 

og morsom leirkveld
• Vi blir bedre kjent med Jesus

REGION NORDVESTHei og hopp, leir er topp! 


