Vil du lage leir i menigheten din?
Leir er et godt verktøy for å styrke menighetsarbeidet. Enten om det er ungdommer
som lærer nye sider ved seg selv og den kristne troen, vennskap som knyttes eller om
noen for første gang tørr å holde et vitnesbyrd.
Vi tror at barn og ungdommer kan blomstre på leir med trygge rammer og et
inkluderende felleskap.
Hvordan kan menigheten samarbeide med NMSU?
NMSU har lang erfaring med å arrangere leirer, og sammen med NMS eier vi 13
leirsteder i Norge. Vi tilbyr menigheter ressurser til å arrangere egne leirer, gode priser på
leirsted, hjelp til å søke støtteordninger og frivillige ressurser inn i planlegging og
gjennomføring av leiren.
NMSU arrangerer leirer i samarbeid med menighet, og ser at det er fruktbart for begge
parter. Din menighet får kompetanse på misjon og leir, og kan krysse av for gjennomført
tiltak i trosopplæringsplanen.
Vi har ulike måter å samarbeide med menigheten på, og kan gjerne tilpasse oss ut fra
menighetens behov og ressurser. Vi har likevel utarbeidet noen elementer som må være
tilstede for at samarbeidet skal fungere.
•
•
•

Deltakerne på leiren må være medlem i NMSU eller i lokallaget i menigheten.
Det må være en intensjon om at leiren finner sted i menigheten, eller på et av
NMS sine leirsteder.
NMSU har definert noen leirverdier som leiren alltid skal inneholde*

Her er en oversikt over det vi kan tilby menigheten
•

•
•
•
•

Materiell til planlegging av leir
o Mal til planlegging av leir.
▪ Forslag til program, tidspunkt for måltider etc.
▪ Pakkeliste
▪ Hvor mange ledere trenger vi i forhold til deltakere?
▪ Mal til budsjett, med forslag ut fra NMSU sine erfaringer.
o Beredskapsplan for leir
o Undervisningsmateriell til leiren
Gode priser på leirsted.
Påmeldingssystem til leiren.
Gratis rådgivningshjelp til planlegging av leir
o Hjelp til å finne leirkonsept
Støtteordninger til leiren
o Støtteordninger fra NMSU, enten gjennom å melde inn lokallag eller at
deltakerne blir enkeltmedlemmer.
o K-stud

Kostnad
Ut fra grunnpakken kan menigheten velge mellom ulike grader av involvering fra NMSU.
Vil menigheten at vi skal være med hele leiren, bare komme for å ha
undervisning/aktiviteter eller vil menigheten kjøre hele leiren selv med ressurser fra
NMSU?
•

Oppstartskostnad for samarbeid (tilgang til NMSU sine ressursene/verktøyene
NMSU har utarbeidet, og hjelp til planlegging av leir),
o kr 2000,- eller at menigheten melder et lokallag inn i NMSU

*Leirverdier
1)

2)

3)

4)

5)

Inkluderende fellesskap.
Vi vil at våre leirfellesskap skal være inkluderende og bekreftende. Ingen skal kjenne seg på
utsiden av gruppen, og alle skal få positive tilbakemeldinger fra andre.
Trygge rammer.
Vi stiller krav til våre ledere og fokuserer kontinuerlig på sikkerhet for å skape trygger rammer
for alle deltakere.
Glede/Lek.
Leirene våre inneholder leker og aktiviteter som er tilpasset deltakernes alder og som legger til
rette for at man kan ha det gøy i fellesskap.
Aktiviteter som bidrar til vekst i kristen tro
Vi er tydelige på kristen tro i vår formidling, men stiller ikke krav til at deltakerne er kristne.
Leirene våre inneholder alltid bibel- og misjonsundervisning og bønnesamlinger.
Aktiviteter som bidrar til et globalt perspektiv
Vi ønsker å skape et engasjement hos barn og unge til å elske sin neste som seg selv, og til å ta
vare på skaperverket. Vi vil skape dette engasjementet gjennom å fortelle historier fra kristne i
andre land, internasjonale måltid, innsamlinger til NMS-prosjekt og bruke leker/aktiviteter som
både informerer og engasjerer barn og ungdom til å jobbe for rettferdighet i verden.

