
JAKTEN PÅ SOMMEREN

VELKOMMEN TIL

En morsom og spennende uke med daglige
sendinger fulle av aktiviteter og gøy!

13. JULI - 19. JULI 2020
 

 

frambuleir.no



BLI MED Å JAKTE SOMMERFØLELSEN MED
OSS I SOMMER!

Det blir ikke sommerleir på Frambu i år på grunn av

koronaviruset. Det syns alle vi som jobber på

sommerleir er veldig trist. Men vi bestemte oss for en

ting. Vi har lyst til å ha en morsom og spennende

sommer likevel! Vi vil gjøre morsomme og nye ting,

og kose oss. Vi kan jo ikke bare la sommeren

forsvinne. Vi vil jakte den gode sommerfølelsen, og

gjerne gjøre det sammen med deg - på nett! 

 

Selv om du ikke kan komme på Frambuleir i år, er du

invitert til å følge en uke med sendinger fra oss, full

av sprell, mysterier, konserter, leker og aktiviteter. Vi

kommer til å ha det gøy og fint sammen, og håper at

du vil være med!



Det er veldig enkelt å bli med! Du trenger bare å gå

inn på denne nettsiden:

 

frambuleir.no
 
Der vil vi starte å sende spennende innhold fra

mandag 13. juli og hver dag frem til søndag 19. juli.
Vi skal minne deg på dette når tiden nærmer seg, og

forklare nærmere. Det eneste du trenger å tenke på

nå er at vi skal sende fine, morsomme og spennende

ting du kan se på. Hvis du er bortreist eller opptatt

denne uken går det også fint. Du kan nemlig se på

sendingene fra oss akkurat når det passer deg, og

de vil bli liggende på nettsiden lenge. 

 
Vi som lager sendingene er hjelpere, gruppeledere

og leirledere som du sikkert har møtt før hvis du har

vært på leir. Hvis du ikke har vært på leir før gjør det

ingenting - det er en veldig hyggelig gjeng som vil

være med å jakte på sommeren sammen med deg.

SÅNN BLIR DU MED!



 
 

HÅPER VI SEES PÅ
FRAMBULEIR.NO!

 

 

Tar du utfordringen?
Blir du med å jakte på

sommeren 13. juli? 


