Lasten ja varhaisnuorten leiri

Tervetuloa Vivamon Lastenkylään!
Vivamon Lastenkylässä saa silittää lampaita ja aasia,
samoilla luonnossa ja kokea vauhdin hurmaa köysiradalla.
Pöllön teatteri esittää näytelmän Pöllön koulusta ja
Nukketeatteri Jeesuksen lapsuudesta. Mummolassa
ja Vaarin verstaalla sukupolvet kohtaavat,
Pyhän Lapsen kirkossa vietetään laulu- ja
rukoushetki. Oppaina iloiset eläinhahmot.
Tervetuloa kaikenikäiset!

Mitä pakkaan mukaan matkalle?

Lastenkylä avoinna
Seurakunta ja koululaisryhmille 28.–30.5. klo 10–13, jos varauksia.
Kesäkuussa 4.–6.6., 12.–13.6., 19.–21.6. klo 12–14.45,
Heinäkuussa 3.–4.7. klo 12–14.45
Elokuussa 1.–2.8. klo 12–14.45
Ohjelmamaksu 12 €/hlö toukokuussa ja juhannuksena 8 €/hlö.
Varaa paikkasi ja ruokailut etukäteen.
Tervetuloa!
Muutokset mahdollisia.

facebook.com/krsvivamo

Vivamontie 2, 08200 Lohja, puh. 0207 681 760
vivamo@sana.fi, vivamo.fi

• Vivamon Kirja- ja lahjapuoti palvelee vastaanoton aukioloaikoina.
• Vivamon Kirppu ja Kirja palvelee torstaisin klo 12–15 ja
lauantaisin klo 11–15.

Vivamontie 2, 08200 LOHJA
puh. 0207 681 760*, vivamo@sana.fi

thefour.com

• Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv 24%)

vivamo.fi

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:

Lahjoituspuhelinnumerot: 0600 10 116 (10,26 €/puh+pvm) tai 0600 10 141 (20,28 €/puh+pvm)
0600 10111 Vivamolle (20,28 €/puh+pvm), 0600 19020 Vivamon Raamattukylälle (20,12 €/puh+pvm)
•Rahankeräyslupa 1.1.2017–31.12.2021, luvan saaja: Kansan Raamattuseuran Säätiö sr. Myöntäjä: Poliisihallitus
(3.11.2016), luvan numero: RA/2016/721. Toimeenpanoaika ja -alue: 1.1.2017–31.12.2021 koko Suomi, ei Ahvenanmaa.
Kerätyt varat käytetään evankelioimis-, diakonia-, sielunhoito- ja koulutustyön, lapsi-, nuoriso-, opiskelija- ja eläkeläistyön sekä
vankila- ja katulapsityön kustannuksiin kotimaassa ja ulkomailla vuosina 2017–2022. Ahvenanmaalla ÅLR 2018/2408,
1.5.–31.12.2018.

17.–20.6.2018
Vivamossa

Terveiset leiriläiselle ja kotiväelle!
Lasten ja varhaisnuorten leiri on suunnattu 7–14 -vuotiaille.
Koetaan ikimuistoiset neljä päivää Vivamon ainutlaatuisessa leirikesässä!
Upean luonnon keskelle kokoontuu joukko innostuneita vetäjiä
ja mahtavia isosia sekä juuri sinä, tuleva leiriläinen.
Luvassa hauskaa yhdessäoloa, erilaisia harrasteita, iltanuotio- ja uimahetkiä
sekä Raamatun sanaa.
Nukumme kaikki Vivamon Leirikartanossa 4–8 hengen huoneissa.

Päiväohjelma
(lähes joka päivä)
7.45
Leirissä herätys
8.00
Aamupala
9.00
Lipunnosto ja aamuleikki
9.15
Raamattuhetki
10.00
Pelituokio/PAJAT
11.30
Lounas
Vapaa-aikaa
13:00
PAJAT/uinti&saunat
14.30
Päiväjuoma ja pulla
15:00
PAJAT/uinti&saunat
16.30
Musiikkihetki
17.00
Päivällinen
18.30
Iltaohjelma
19.45
Iltapala
20.15
Rukari eli rukoushetki
20.45
Lipunlasku
Iltatoimet
21.45
Isosten ihana iltalaulu
22.00
Leirissä hiljaisuus

Mukana
Sari Viitasaari, Riku Rantanen, Lilli Rantanen, Teemu Viitikko, kesäemäntä Aino
Haataja ja kesäisäntä Eliel Ingervo. Mukana menossa kahdeksan isosta.

Vanhemmat saavat parhaiten leiriläisen kiinni hänen omasta puhelimestaan
vapaa-ajoilla lounaan jälkeen sekä iltapesujen yhteydessä.
Kiireellisissä tapauksissa yhteyden leiriläiseen leirin aikana saa vetäjien kautta.

Leirivarusteet
Iloisen leirimielen lisäksi mukaan on hyvä ottaa…
• aluslakana ja tyynyliina
• makuupussi tai pussilakana
• pyyhe ja uimapuku
• peseytymisvälineet
• vaatteita kylmän ja lämpimän sään varalle
• Raamattu
• sadevarusteet
• aurinkovoide, hyttyskarkote
• vähän taskurahaa (Vivamossa on kioski, josta voi ostaa mm.
makeisia, limsaa ja jäätelöä)
• omat lääkkeet (myös omat särkylääkkeet, sillä leirinohjaajilla ei ole
lääkkeenjako-oikeutta!)
Leiriläiset ovat Vivamon puolesta tapaturmavakuutettuja.
Leiri alkaa sunnuntaina 17.6. klo 12.30
Leiri päättyy keskiviikkona 20.6. klo 15.

Leirimaksu 230 € maksetaan 8.6. mennessä
tilille FI28 4006 1010 0048 63, BIC: ITELFIHH
Kirjoita tiedonanto kohtaan lapsen nimi.
Erillistä ilmoittautumista eri ikäryhmiin ei tarvita.
Ilmoittautuessa muista mainita mahdolliset allergiat.

Kiva kun tulet mukaan! Nähdään Vivmamossa.
Mahdolliset peruutukset tulee tehdä 7 pv ennen kurssin alkua, myöhemmin peruutetuista perimme
puolet kurssimaksusta. Kokonaan peruuttamatta jättämisestä perimme koko kurssimaksun.
Peruutukset soittaen +358 400 793 497 tai s-postilla vivamo@sana.fi.

