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Kjære hovedledere! 
 

Familieleir er noe av det viktigste vi i Familiefokus gjør. Det fikk vi merke i 2020 og 2021, da vi på grunn av Covid-
19 måtte avlyse nesten alle våre leirer. Mye er blitt annerledes de siste årene, og vi har blitt vant til å måtte avlyse 
og endre på ting. Det klarte vi i 2021, der vi hadde flere små camper og en stor leir i Fyresdal. At det er behov for 
leir og at det er noe av kjernen av det vi i Familiefokus gjør, er blitt bekreftet disse Covid årene. Så nå er vi klar for 
en full leirsommer! Siden 1976 har tusenvis av familier vært på våre leir og fått oppleve ett nytt liv og nye hjem. 
Uten dere leirledere, hadde det ikke vært mulig for oss å arrangere disse leirene. Så tusen takk for deres villighet 
og at dere står med.  

 
Det har vært et spennende år for oss som ledere i Familiefokus. I perioder kan en kjenne på en følelse av 
at en ikke har alt som trengs eller at vi ligger litt etter. Da er det godt å vite at vi står på skuldrene til 
mange som har gjort dette før og som heier på oss, og at dette er jo Guds arbeid som vi får være en del 
av. Det er han som møter oss og gir oss nytt liv. Vi kan stole på at han er trofast og at han er med.  
 
Dette blir 6 året vi også skal være med å lede familieleir. Det er alltid spennende å se om all stab 
kommer på plass, på hvilke familie som kommer på leir og alle de praktiske tingene som en skulle ha 
husket på. Vi opplever alltid litt trøkk i forkant av leirene, men når vi hører fra deltagerne hva Gud har 
gjort i deres liv gjennom dager på leir. Fylles vi av takknemlighet. «Det var verdt det!», er konklusjonen 
vi alltid har sittet igjen med. Vi håper dere som leirledere vil ha lave skuldre, og at dere kjenner på Guds 
nåde, omsorg og kraft i den tjenesten han har kalt dere til. La oss gjøre som det står i Hebreerne 12; «… 
legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som 
ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus.» 
 
Dere har en utrolig mulighet til å stole på han, og hans verk, så håper dere prioriterer å be for leiren 
deres. Sammen kan vi formidle hans kjærlighet, nåde og liv, til både all den flotte staben vi skal ha med 
på de ulike leirene og til deltagerne.  

  
Dette er et hefte med informasjon som dere trenger for å arrangere en familieleir. Det er viktig at dere leser 
dette nøye. Hvis dere lurer på noe så ta kontakt. Vi ønsker med denne malen å hjelpe dere i planleggingen av 
leiren. 

 
Lykke til i planlegging og i gjennomføring til sommeren! Pass godt på hverandre, som ektepar og familie hver 
dag, og spesielt i tiden før leiren! Vi ber for dere og står med dere i denne fantastisk viktige jobben dere gjør! 

 

Vær velsignet!! 
 

Klemmer fra, 
 

Nina og Geir Edvin Frøen 
 

Ledere i Familiefokus 
 
 

 

Familiefokus visjon: 
Hjelpe familier og enkeltmennesker til et rikere daglig kristenliv. 

Formidle Guds ubetingede kjærlighet og Guds prinsipper for samliv. 

Utfordre familier og enkeltmennesker til evangelisering og misjon. 
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Familiekontorets ansvar 
 
 

• utfordre hovedledere og evt. talere til leirene, 
gjerne i samarbeid med leirleder. 

 
• avtale leirsted, tid og pris. 

 
• ta imot påmeldinger og sende bekreftelser og 
brev (e-post). 
 
• Hjelpe leirledere i deres arbeid med å ta imot 
påmeldinger/fordele venteliste plasser på leirene 
ved behov.  

 
• være til hjelp når det gjelder navn på tidligere 
medarbeidere, hvis du har utfordret de du kjenner 
og ikke fått nok stab. 

 
• gi hovedleder rettigheter til å gå inn på Checkin 
og lese om «sin» leir. 

 
• veilede og hjelpe hovedleder etter behov. 

 
• ta stilling til om personer som henvender seg for 
å selge/reklamere for ting på leiren din har noe 
der å gjøre. 

 
• sende en kasse med materiell i forkant av leiren. 
Dette er for eksempel navneskilt, penner og 
diverse informasjon samt en mappe til å ha alt i. 

 
 
 

 

 
 
 

Påmelding 
 
 

Familiefokus bruker nettstedet Checkin for 
påmelding til leirene. Påmeldingen åpner i mars. 

 
Hovedledere gis tilgang til å lese all info om 
deltagere på den aktuelle leiren. Hovedleder kan 
da til enhver tid hente ut lister over deltagere og 
stab fra Checkin. 

 
På grunn av tidligere ekstrem pågang rundt 
påmelding prøver vi i år igjen med å sette alle 
på venteliste. Etter samtale med dere 
leirledere er det da dere som må ta folk av 
ventelister på din leir og gi de plass.  
 
Deltagerne prioriteres derfor ut i fra:  

• Når de meldte seg på 
• Om dette er første leir med 

Familiefokus 
• Om de reiser sammen med noen 

som er første gang på leir 
• Gå opp med rom/camping 

muligheter. 
 
 
 
 
 
 
 

 
På de leire som ikke blir fulle med en gang må dere 
leirledere følge med på disse leirene, ta inn folk fr 
aventeliste etter hvert og gi oss beskjed om leiren 
er full og dere har lang venteliste.   

 
Påmeldingen er bindende når depositum er betalt. Vi 
vil be at deltagerne betaler depositum for å bekrefte 
plassen.   

 
Ved eventuell avmelding senest 3 uker før leirstart 
refunderes beløpet, bortsett fra et gebyr på 1000 kr. 
pr familie.  

 
Ved avmelding 2 uker før leirstart betaler man 50% av 
prisen for leiren.  
Ved avmelding 1 uke eller mindre før leirstart må hele 
summen betales! 

 
Vi vil legge inn egen refusjonsregler hvis vi må 
kanslere. 
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Hovedleders ansvar 
Før leiren 

 

1. Utfordre medarbeidere til leiren: 

• Lovsangsledere/musikere 
 

• Gruppeledere 
 

• Barne – og ungdomsarbeidere 
 

• Forbedere 

 

 
 

 
 
 

2. Opprette kontakt med leirstedet 
 

… i god tid før leiren (på våren), slik at 
samarbeidet med stedet blir opparbeidet og godt. 

Husk! Avklaring av ansvar og utstyr (herunder lyd/ 
lysanlegg) i god tid! 

 
 
 
 

 

 
 

3. Planlegge leiren 
 

Vær tidlig ute med å utfordre medarbeidere og 
bruk dem gjerne i planlegging av leiren. 

 
Vi anbefaler hovedleder om mulig å samle staben 
en gang før leiren. Prøv uansett å møte opp alle 
sammen dagen før leiren starter. 

 
• Delegere ansvarsområder, oppmuntre og støtte 
staben 

 
• Være i bønn for leiren, medarbeiderne og 
deltagerne 

 
• Økonomisk ansvar  

 
• Fordele deltagere på rom (kontoret eller utleier 
har romkart) så snart det lar seg gjøre. 

 
• Dele deltagerpar opp i grupper og fordele 
gruppeledere. 

 
• Fortløpende informere kontoret om hvem som 
er stab og hvem som gjør hva 

• Husk å be medarbeiderne om å melde seg på 
leiren, samt skrive hvilken rolle de har. 

 
• Sende ut brev til deltagerne (se eget punkt) 

 
• Sende evt. tema, bilder eller andre innslag som 
legges ut i leirinformasjonen på  familiefokus.no 

 
• Se over deltagerlister etter aleneforeldre. 
Husk å inkludere dem og få dem til å føle 
seg som en hel familie og likeverdig del i 
fellesskapet. Det kan være følsomt for både 
voksne og barn i disse familiene. Dette gjelder 
både gruppesammensetninger, parkveld, 
familieaktiviteter og undervisning. 

 
Når leiren er slutt har du som hovedledere ansvar 
for å samle trådene tilbake til administrasjonen. 
Det vil si å sluttføre regnskapet), være med på en 
evalueringssamtale på høsten og levere en liten 
skriftlig rapport. 
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Gjennomføring av leiren 
 
 

Deres hovedoppgave er å se staben og følge dem 
opp. I tillegg bør dere (delegere eller selv): 

 
• lede stabsmøter 

 
• være i dialog med talere og leirsted 

 
• være våken for å fange opp stemninger blant 
deltagere, både store og små  
 
• arrangere bønnesamlinger 

 
• være tilgjengelig for samtaler (ofte hjelper 

talere med dette) 
 

• dere har som hovedledere fått delegert ansvar 
fra oss som ledere i Familiefokus for at 
undervisere/talere underviser i henhold til 
Familiefokus/Ungdom i Oppdrag sitt trosgrunnlag 
og verdier, samt at de dekker de temaer som en 
leir skal inneholde.   
 
• ta opp all undervisning på leiren til internt bruk i 
Familiefokus og kvalitetssikring. Lydkvaliteten blir 
god nok til dette på en mobiltelefon. 

 
 

 

 

 
Krisehåntering og Smittevern 

 

Større hendelser i form av tyveri og ulykker 
skal meldes fra om til Familiefokus vakt 
telefon med nummer 40 85 22 17 så snart 
som mulig, i tillegg til å melde fra på 
leirstedet. Ved alvorlige kriser har UIO et 
eget kriseteam som vil bistå. Vi jobber med å 
få på plass en generell kriseplan. Dette vil bli 

sent ut før sommeren.   Det vil bli utarbeidet egen 
smittevern veileder for leirene.  Det er viktig at vi 
legger opp til at deltagerne kan kunne holde 
avstand og at det er god hygiene under leiren.  Det   
kan være begrensinger på hvor mange deltagere 
og stab hver leir kan ha, ut ifra de gjeldene  
retningslinjene fra FHI. 

  

 
 
 

 

 
 

Taushetsplikt 
Det som deles i gruppene skal forbli i gruppene. 
Det samme gjelder det som kommer fram i 
samtaler forøvrig. 

 
 

Vi er tillitsbasert og helt avhengig av 
profesjonalitet på dette området. 

 
 

 

 

 
Etter leiren 

 

Når leiren er slutt har du som hovedledere ansvar 
for å samle trådene tilbake til administrasjonen. 
Det vil si å sluttføre regnskapet, være med på en 

evalueringssamtale på høsten og levere en liten 
skriftlig rapport. (Se også side 19 og sjekkliste side 
25) 
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Økonomi 
 

Alt av penger for kost, losji og arrangements- og 
påmeldingsgebyrer ordnes av kontoret. Dere skal 
ikke ta imot penger for dette på leiren. Det eneste 
dere som ledere skal føre regnskap over er for 
bruken av forskuddet som dere kan få ut herfra 
om ønskelig. Er det spesielle ting som oppstår, 
med folk som kommer i siste liten, eller folk som 
sier de har betalt for mye etc er det bare å skrive 
det ned. Send det hele i en mail til familie@ywam. 
no, og vi krediterer og fakturerer fra kontoret. 

 
Leiren er ansvarlig for sin egen økonomi og skal 
være selvfinansierende. Dere har 350,- pr. 
deltager over 3 år. 

Eks: 152 deltagere over 3 år x 350,- = 53200,- 

Staben betaler ikke arrangementsgebyr 

Checkin gir god oversikt over hvem som har betalt 
arrangementsgebyr. 

 
Arrangementsgebyret skal dekke utgifter til 
oppholdet for 
barnearbeidere/ungdomsarbeidere/hovedledere/
talere og evt andre dere ønsker å støtte, samt 
andre leirutgifter i forbindelse med 
arrangementet. Det er et mål at leiren skal være 
selvbærende ved disse midlene. NB! Dette gir ikke 
mye spillerom økonomisk. 

 
 
 

 

 
 

Budsjett 
 

Det er lurt å lage seg et budsjett i forkant. 
Erfaringsmessig går pengene fort når man har 

mange barnearbeidere. Det er laget en mal for 
leirbudsjett som ressurs. Kontakt oss om du trenger 
det.  

 

 
 

 

 
Stab og betaling 

 
 

Gjør klare avtaler med medarbeiderne på 
forhånd. Det er viktig at dere gir informasjon 
til medarbeidere allerede når de blir forespurt. 
Ikke lov for mye, kom heller med en positiv 
overraskelse når dere ser hvordan økonomien 
ligger an. Vi ser av erfaring at det er for mange 
“gratispassasjerer” som velter leirøkonomien. 

Vi ser en tendens til at det blir flere familier som 
deler på ansvaret og bidrar på forskjellige måter 
gjennom leieren. Et forslag er å slå sammen 
utgiftene til hele ledergruppa, og så dele summen 
på antall lederfamilier. 

 
 

 

Friplasser 
På noen av stedene får vi noen friplasser fra 
leirstedet, ellers må dette dekkes inn fra leir 
budsjettet.  

Vi tenker at disse bør får dekket leiren: 
 

• Hovedledere: Ett par får fritt opphold (inkl. 
barna) 

 
 
 

• Talere: Ett par får fritt opphold (inkl. barna) 
 

Hvem betaler 500,- for hele uka? 

• Voksne over 18 år som har overordnet ansvar for 
barne- og ungdomsarbeidet betaler 500,- for hele 
uka. 
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Kost og losji, men ingen avgifter 
 

Følgende stab betaler kost og losji, men ikke 
arrangementsavgift: 

 
• Barne- og ungdomsarbeidere under 18 år 

 
• Gruppeledere 

 
• Lovsangsledere, musikere, lyd/lysteknikere 

 
• Familiesamlinger 

 
• Fulltidsarbeidere i UIO slipper avgifter selv om 
de ikke er stab på leiren. 

NB! Barn og familiemedlemmer som ikke er stab 
betaler kost og losji, samt arrangementsavgift. 

 
Dette er retningsgivende. Ved spesielle situasjoner 
– kontakt kontoret! 

 
 
Merk at staben ikke betaler noe ekstra for for-døgnet, 
men at dette dekkes inn av leiren for leirene i Flämslätt, 
mens det er rabatt vi har fra leirstedet på leirene i 
Norge. 

 
 
 
 
 
 

 

Forskudd, godtgjørelser og refusjoner 
 
 

Kostnader som skal dekkes gjennom 
arrangementsavgiften i regnskapet. 

 
Dere kan, hvis dere avtaler med kontoret, få et 
forskudd på kr 5000,- til å dekke diverse mindre 
utgifter, som for eksempel utstyr til barnearbeidet, 
pynting, velkomsthilsen, en liten gave til 
medarbeidere og lignende. NB! Det må leveres 
regnskap med originalkvitteringer for forskuddet. 

 
Reisegodtgjørelse: Talere kan få dekket reisen 
ved å fylle ut skjema: ”Bilag for 
kjøregodtgjørelse”. 
 
Vi gir ikke honorar til folk som bidrar på leir.  

Bakerst i leirmalen ligger skjemaer for refusjon 
av reiseutgifter og utlegg vedlagt. Dette er 
kopieringsoriginaler. Sørg for at disse fylles ut av 
de som skal ha dekket reisen, eller som skal ha 
refundert utlegg. De må selv skrive under! 

 
Send det hele til kontoret med kvitteringer i 
nummerert rekkefølge. Utlegg uten kvittering 
dekkes ikke. 

 
Husk å skrive under på alle skjemaer som sendes 
inn. Det er mulig å skanne dette å sende pr epost 
til familie@ywam.no 

mailto:familie@ywam.no
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Kollekt 
 

Vi samler inn to kollekter på hver leir. En til 
Familiefokus og en til misjonsprosjekt. Vi tipser om 
å informere deltagerne i velkomstbrevet om at det 
er to kollekter og hvor de går til. Det bør også 
nevnes ved første kollekten at det tas opp to 
kollekter i løpet av leiren. 
 
Det er mulig å gi gjennom vipps. Husk at alt må da 
merkes riktig. Vi vil før leiren (event i leir boksen) 
sende ut informasjon om dette.  

Ikke la kollektpenger gå igjennom egen privat 
konto. Sett evt. kontanter inn via bank direkte 
på nedenstående konto. Vi sender ut giroer 
med riktig merking og kontonummer for begge 
kollektene. Disse ligger i esken. Vil deltagerne ha 
skattefradrag må de levere løfteslapp/giro med 
fødselsnummer 

 
NB! Det er to kollekter men samme kontonummer 

 
 

 

 
 

Kollekt til Familiefokus 
 

Alle leirene skal ta opp et offer til Familiefokus 
i Ungdom i Oppdrag. Det er greit å ta 
Familiefokuskollekt på slutten av leiren. Da vet 
folket litt mer om hva arbeidet handler om. Det er 
også ønskelig at det blir sagt noe om viktigheten 
av faste støttepartnere til Familiefokus. 

 
 

• Gave til Familiefokus skal inn på kontonummer 
3000 39 97347 

NB! Overføringen må merkes med «Familiefokus». 

 
 
 

 

 
 

Misjonskollekt 
 
 

Vi samler også inn en gave til et 
misjonsprosjekt i utlandet eller prosjekt i UIO- 
Norge. Vi har forpliktet oss til å støtte en del 
prosjekter. Utover dette er vi åpne for andre 
forslag. Vi har god erfaring med prosjekter som 
er representert på leiren. 

 
Ps: Ikke gjør avtale om hvor misjonskollekten skal 
gå uten at dette er avklart med kontoret! Det 
betyr ikke at vi ikke er åpne for innspill! 

 
• Gave til misjonsprosjekt skal inn på konto 

3000 39 97347 

NB! Overføringen merkes med egen kode. 
Beskjed ligger i leirboksen.  

 
Tips: Misjonsprosjektet bør presenteres for alle, 
på en barnevennlig måte. Hva med å gjøre den til 
et prosjekt, der hele leiren er med? 

 
For eksempel: 

 
Lage et marked der barna får gjøre/lage noe 
som foreldrene kan kjøpe eller gi til. Da blir alle 
medansvarlig og delaktig i å støtte prosjektet. 
(Steke vafler, lage forestilling av det barna har øvd 
på, massasjebenk, stafett….) 

 
Familiene kan også kontaktes før leiren og bes om 
å forberede noe til en markedsdag. 
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Kommunikasjon med deltagere 
Velkomstbrev 

 

Deltagerne bør få et brev fra hovedlederne senest 
5 uker før leirstart. 

 
Vi har 1. juni som frist for utsendelse av dette 
brevet (p.g.a. at mange reiser på ferie). 

 
Kontoret sender deg gjerne kopi av tidligere brev 
som inspirasjon og hjelp, og kan være behjelpelig 
med utsendelsen.  
 
Skriv brevet i ”WORD” og send en kopi av brevet 
til kontoret for korrektur/ kvalitetssikring før du 
sender det ut. Vi må ha brevet til 
familie@ywam.no, helst innen 10 mai. 

Via Checkin har du tilgang til alles e-postadresser 
og kan lett sende både brevet og en liten kort 
hilsen før leiren. Kommunikasjon i forkant av 
leiren skaper trygghet og kontakt. 
 
Vi kan hjelpe dere med å sende ut et slikt brev per 
epost, om dere trenger hjelp. Gi oss beskjed.  
 

 
 

 
Brevet bør inneholde: 

 
 
 

1. Velkommen fra hovedlederne 
 

2. Presentasjon av dere som hovedledere. 
 

3. Gi korte opplysninger om viktig stab som taler, 
lovsangsledere, barneleder. 

 
4. Leirens start og slutt. 

 
Eks.: Leiren begynner xxxxx den. xx mnd. og det 
vil være innregistrering fra kl. 16.00. 

 
Første samling blir middag kl. 18.00. Vi avslutter 
xxxxx etter lunch ca. kl 13.00 

 
5. Praktiske opplysninger. 

 
•Husk å kommentere/presisere nøye det med 
sengetøy der det er nødvendig. (Trengs dyne/pute 
eller bare sengetrekk?), evt. info om barnesenger 

 
•Husk påminnelser om utstyr som kreves i f.h.t. 
planlagte arrangementer. (Ligger leirstedet ved 
sjøen, husk å minne om redningsvest for barna). 

 
•Send med et foreløpig program eller litt oversikt 
over dagen/uka. 
 
•Informasjon om leggetider for de minste barna 
og de regler vi har på dette på leiren.  

 
•Opplyse om at det blir tatt opp to kollekter i 

løpet av leiren og hvor de går til. 
 
6. Veibeskrivelse 

 
Pass på at denne er riktig… det er en dårlig start 
på uka med folk som ikke skjønner veibeskrivelsen 
din… 

 
7. Visjon 

 
Del gjerne en visjon, tema, tanker dere har fått for 
leiren. 

 
Be dem være med å be for leiren. 

 
Vær kreative, bruk gjerne bilder og gi dem lyst til å 
komme. 

 
PS! Barneleder kan gjerne skrive eget brev med 
informasjon til barna. 

 
Tips: Lag en gruppe på Facebook /WhatsApp/ 
Google Hangouts el lignende og gi smådrypp av 
info der. 

 
 
Det kan være at vi i Familiefokus vi lage felles 
retningslinjer for bruk av skjerm på våre leire. Vi skal 
snakke om dette på årets Inspirasjonssamling.  Dette 
bør det da sies noe om i leirbrevet. 

mailto:familie@ywam.no
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Informasjon på leiren 
 
 

Informasjon er viktig og nyttig, men 
erfaringsmessig har det lett for å ta mye tid. Vi 
anbefaler ikke å bruke særlig tid i møtet. Vær 
kortfattet og presis! 

 
I disse datatider er det jo også mulig å la 
informasjonen rulle på skjermen før og etter 
møtet. 

 
Informasjonstavle plasseres på strategiske steder 
(møtesal/matsal/hall). Dagens informasjon settes 
på informasjonstavlen innen et fast klokkeslett på 
dagen. Opplys om hvordan informasjonstavlen 
fungerer. Ukeprogram/dagsprogram. 

 
Lag gjerne et infoskriv som deles ut ved 
ankomsten. Det bør inneholde: Navn på 
hovedledere, talere, lovsangsledere, barne/ 
ungdomsledere, gruppeinndeling, hvor gruppene 
skal være, navn på gruppelederne. Evt. kart/skisse 
over området. 

 
 

Ta mange bilder på leiren! Både av folk, aktiviteter 
og bygninger. Tenk på at nærbilder av mennesker 
gjerne kan brukes internt på leiren, men ikke 
på internett, uten godkjenning fra de som er på 
bildet. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Beskyttelse av barn 
 

Vi er pålagt å sette fokus på beskyttelse av barn. 
Dette som et ledd i å bli bedre på å forhindre 
overgrep i kristne miljøer. 

 
UIO Norge har utarbeidet retningslinjer som vi 
støtter opp om. Derfor skal vedlagte skriv leses 
igjennom av all stab i forkant av leiren, og det skal 
skrives under på en egenerklæring. 

 
Dette gjelder alle, ikke bare barnearbeidere. Er 
det grunner for at det ikke kan skrives under 
på skjemaet, kan heller ikke personen brukes i 
stabsfunksjon på leir. 

 
Intensjonen bak dette er å øke bevisstheten rundt 
denne problematikken, samt bevisstgjøre våre 
medarbeidere på at vi tar dette på alvor. 

Alle medarbeidere må skrive under på 
underskriftslista etter dokumentet er lest og 
gjennomgått. Det er laget liste for underskrift, som 
ligger i leirkassen. Denne må sendes til kontoret 
sammen med resten av ”etterarbeidet”. 

 
Ordningen handler om den enkeltes samvittighet, 
og vi mener vi gir den enkelte en mulighet til 
å leve i lyset også med disse tingene på denne 
måten. 

 
Ved spørsmål og/eller kommentarer kontakt 
kontoret 40 85 22 17. Dette dokumentet 
til underskrift ligge klar i leir kassen og er også 
tilgjengelig for utskrift til slutt i leirmalen. 
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Barnearbeid 
Hva er det viktigste? 

 
 

Midt i arbeidet med å lage et opplegg med god 
standard, er det viktig å ikke miste fokus: Det 
viktigste for både barn og foreldre er at barna 
er trygge, og har det bra i den gruppa de er. 
Det betyr at det å jobbe med fellesskap og det 
å inkludere alle er minst like viktig som selve 
aktiviteten. Sørg for at de voksne ikke har lagt opp 
til så avanserte aktiviteter at man ikke ser barna. 

 
Husk: Vi er der for barna, ikke for å prestere et 
opplegg!! 
 
Barnegrupper er inndelt på årstallet de er født i 
(ikke når på året de faktisk fyller). Det er 
erfaringsmessig lurere at barn går i ned i en 
gruppe som er yngre, om de trenger å være med 
et søsken/noen de kjenner.  

Vi ønsker at: 
 
• barna skal ha et tilrettelagt opplegg som er 
tilpasset alder. 

 
• barna skal oppleve en helhet i leiren gjennom 
forkynnelse, aktiviteter og lek. 

 
• barna skal ha et sterkere forhold til Gud når de 
reiser hjem fra leiren, enn da de kom. 

 
Om mulig, ønsker vi at innholdet i barnegruppene 
på formiddagen, kan være i tråd med dagens tema 
på familiesamlingen. 

 
 

0 –2 år 

De aller minste er foreldrenes ansvar. Leirledelsen 
skaffer trillepiker i den grad det lar seg gjøre. 

 

 
 

3 – 6 år 
 

Disse barna vil ha mest nytte av lek, med korte 
innslag av sang/forkynnelse. Bruk for eksempel 
høytlesning, dukketeater, flanellograf ... 

Vi kan anbefale å ha en voksen/ungdom per fem 
barn. Bruk gjerne ungdommer, men pass på at det 
er minst en person tilstede som har erfaring med 
barn i denne aldersgruppen. 

 
 

 

 

6 – 8 år 
 

Denne gruppen har større utholdenhet i forhold 
til undervisning, men også for disse bør det 
kombineres med lek. Mange leirer lar barna her få 
velge mellom ulike aktiviteter: 

Fotball, ballspill, dans, drama, formingsaktiviteter, 
Olabil-bygging, klatring, sjø-aktiviteter, 
friluftsgruppe, snekkergruppe, kor, etc.

 
 

 

 

9 - 12 år 
 

For denne gruppen gjelder det samme som 6-8 år, 
men flott med tydelig forkynnelse med positive 
utfordringer relatert til kristenlivet/troen. I denne 

gruppen vil også behovet for kveldssamlinger 
melde seg. 
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Kveldsklubb/kro1 
 

Vi anbefaler en deling der alle fra 9 år blir med 
fra starten (kro1), men at 9 – 12-åringene går til 
”sengs” ca kl. 21.30. Da kan en fokusere innholdet 
mot den eldste gruppen (kro2). 

 
Forutsetning for å kunne være med på 
kveldsklubb/kro1 er at disse barna må kunne 
klare å legge seg selv. Vi har god erfaring med 

at barneledere motiverer og eventuelt går en 
godnattrunde. 

 
Til kro1 anbefales at man deler inn i mindre 
grupper (f.eks 10 stk), for å sikre at alle blir sett. 
Videre kan man bruke disse gruppene til ulike ting 
gjennom kro 1, gjerne med eldre ungdommer som 
gruppeledere. 

 
 
 

 

 

Ungdomsarbeid og kro2 
 

 
Familieleirene skal utruste og bevisstgjøre 
familiene til hverdagslivet på hjemmebane. 
Ungdom er en viktig del av familien, og vi ønsker 
at de skal bevisstgjøres sin rolle som forbilder for 
yngre søsken/barn. De skal også få muligheten til 
et personlig møte med Gud gjennom leiren. 
Graden av tilbud til tenåringene vil variere etter 
antall ungdom. 

 
Voksne tilstede 
Vi vil sterkt anbefale at man har med et voksent 
par/to voksne som er tilstede for å hjelpe og 
støtte ungdommene når de har møter på kveldene 
og evnt. med planlegging. Videre har disse voksne 
en viktig oppgave i bønn - både for ungdommene 
og møtene, men også som forbedere. De samme 
voksne bør brukes som ansvarlige voksne på evt. 
sovesaler for ungdom. Det er viktig for tryggheten. 

 
Stabsungdommer 
... vil være en viktig ressurs inn i barnegruppene 
på dagtid. Dette styrker opplevelsen av at vi gjør 
en tjeneste sammen som familie og er en viktig 
tjeneste for disse ungdommene. Ofte er dette 
ungdommer som selv har blitt inspirert av eldre 
ungdommer på tidligere leire.  

 
Gruppeledere på kro1 
En god ide er å utfordre de eldste ungdommene 
(de på kro2) til å være gruppeledere (to og to) for 
gruppene på kro1. Dette er med på å disippelgjøre 
ungdommene tidlig. En annen fordel er at man 
kan bruke disse gruppene under kveldsmaten. 
Dermed vil måltidet, som er mellom kro 1 og kro 
2 ,gjennomføres roligere. De voksne som hjelper 
til inne hos ungdommene bør ha ansvaret for 
kveldsmaten. 
Her presenteres 3 modeller for ungdomsarbeid: 

1. Bruke alle tenåringer inn i barnegruppene på 
formiddagen som ekstraledere, for så å legge opp 
til ungdomskro på kvelden. I så fall er det viktig 
at dette kommer tydelig fram i leirbrev, sånn at 
alle er forberedt på dette før de kommer. Det må 
allikevel være ansvarlige ungdomsledere som tar 
ansvar for kveldene. 

 
2. Et ungdomsteam har ansvaret for å legge opp 
aktivitetsgrupper for tenåringene på dagen, 
parallelt med barnegruppene. Den samme 
gjengen har ansvaret for kveldsopplegget. Det 
kan rekrutteres hjelpeledere til barnearbeidet fra 
ungdomsgruppa. 

 
3. Et tredje alternativ er at det er med 
ungdomsledere som lager egne ungdomsmøter 
formiddag og kveld. Husk at det må legges til 
rette for samlinger der vi er sammen som 
familie, og som tenåringer/voksne.  

 
Tips 
Gjennom uka er det fint om alle voksne blir 
invitert til et av ungdommenes kveldsmøter 
(kro2). Det kan også foregå som en delekveld. Det 
betyr ofte mye at voksne kommer inn og blir med 
på det ungdommene har. Slike kvelder kan utvikle 
seg til noe veldig bra. En dialog om når det evt. 
passer kan man ta underveis i leiren. 
 
Tema 
Målet er at ungdommene skal få møte Jesus og 
oppleve at han gir nytt liv, som igjen vil prege 
hjemmet de er en del av. Det bør undervises om 
Gud som far (hans natur/karakter), om tilgivelse, 
identitet, generasjoner sammen og Bibelens syn 
på seksualitet.   
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Hva en familieleir bør inneholde 
 

 

Familiefokus ønsker en profil der det undervises 
praktisk og bibelsk fundamentert stoff relatert til 
ekteskap og familieliv. 

 
 

1. Familieundervisning: 
 Disse temaene må man si noe om:  

•  Gud som far (Hans natur/karakter) 
•  Tilgivelse 
•  Hva lærer Bibelen om ekteskapet  
•  Ekteskapet – en pakt 
•  Tro på hjemmebane 

 
 

• Til tross for at hver leir i Familiefokus regi naturlig 
nok får sitt særpreg, ønsker vi et felles kjernestoff 
(DNA) på alle leirene.  

 
 
 
 

Disse temane kan man si noe om: 
•  Seksualitet i ekteskapet 
•  Kommunikasjon/Konflikt – konfliktløsning 
•  Barneoppdragelse/foreldrerollen  
•  Forlate og holde seg til 
•  Bagasjen vår, hva blir med inn i ekteskapet 
• Forskjeller, roller mann/kvinne (mulighet for 
å dele i mann/kvinne seminar) 
•  Generasjonene sammen 

2. Grupper (minst 3 gruppemøter) 

En av grunnene til at vi skal ha grupper på våre leire er at vi ønsker å modellere viktigheten av å dele åpnet og ærlig 
med eget liv og parforhold med andre. På den måten synligjør en behovet for felleskap med andre, det å stå til 
ansvar for andre med ting som kan være vanskelig og viktigheten av å be med/for andre. Når man lytter til andre 
sine historier, kan det skape gjenkjennelse i eget liv, og det åpner opp for sårbarhet og ekte liv. Grupper på leirene 
bidrar også til at alle blir sett og har noen stab som har «ansvar» for en. Det er ofte et ønske om mer til grupper. Så 
rydd tid til prosesser. Vi har god erfaring med at de som taler gir par tid i undervisningen til å prate sammen, slik at 
denne tiden ikke tas fra gruppetiden.  
Gruppeledere må ha erfaring fra gruppedeltagelse på leir med Familiefokus! Gruppeleder skal ha vært på 
minst en leir og ellers ha kvalifikasjoner til denne oppgaven. Hvis dette er vanskelig, ber vi dere ta kontakt 
med Familiefokus kontoret.  Familiefokus bruker i utgangspunktet ikke gjengifte i gruppelederjobb, siden vi 
ønsker å løfte frem til livslange ekteskapet.  

 
3. Lovsang, bønn, forbønn 

Gi gjerne mulighet for vitnesbyrd om hva Gud har gjort i løpet av leiren. 
 

4. Nådegavene i funksjon 
 

5. Generasjonene sammen…. 

Lek og alvor, glede og livsutfoldelse. Om mulig, anbefaler vi at dere får med noen fra besteforeldre generasjonen 
med på leir. De kan ha rollen som gruppeledere, eller bare være i miljøet som besteforeldre. Tenk på muligheter til 
å hedre og ære hverandre.  

 
 

6. Gode rammer og informasjon 

God informasjon er viktig for at deltagerne 
kan være trygge og trives. Gjør det enkelt, og 
mest mulig skriftlig. Vi sender ut en kasse med 
materiell i forkant av leiren. Der ligger det en del 

 
informasjons brosjyrer etc, samt en mappe som 
alt kan samles i og legge på rommene. Lag tydelig 
informasjonsark for leiren og legg det i mappene. 
Da blir det mindre å si under møtene om praktiske 
ting.
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7. Leggetider 
 

• Vi ønsker felles regler når det gjelder legge-
tider for barn under leirene våre. 

 
• Barn fra 1-8 år (årstall), må legge seg eller 
være på rommet før kveldsmøtet begynner, slik 
at foreldrene kan være med på 
undervisningen. 

 

Barn som er 9 år (årstall) og eldre, bør ha et 
tilbud om kveldsklubb tilpasset alderen. De må 
kunne legge seg selv kl. 22.00. Hvis noen av de 
yngste ikke kan dette, må de legge seg før 
kveldsmøtet eller ha avtale med en 
barnearbeider. 

 
• Den eldste gruppen/tenåringene bør 
avslutte slik at de respekterer ro ca. kl 23.00 
(24.00). Dette må avgjøres i samarbeid med 
ungdomsleder spesielt på leirer med eldre 
ungdom. De forskjellige fasiliteter er også 
avgjørende for hva som er mulig. 
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En dag på leir 
 
 

Kl. 08.00 Frokost 
 

Kl. 09.30 Familiesamling 
 

Kl. 10.15 Pause til å fordeles i ulike barnegrupper 
og undervisningsrom 

 
Kl. 10.30 Undervisning med etterfølgende 
gruppesamling for foreldrene. Barnegruppene 
holder på til lunsj. 

 
Kl. 13.00 Lunsj (I fritiden er det mulighet for felles 
konkurranser eller lek spesielt de første dagene.  

 
18.00 Middag, m/ 15 min.”Go’nattastund” i 
etterkant - Etterfulgt av leggetid før kveldsmøtet 

Kl. 20.00 Kveldsmøte 
 

Kveldsmøtet kan eventuelt drøyes til 20.30 og 
begynne med lovsang, slik at flest mulig kan rekke 
undervisningen. 

 
Barne- og ungdomsklubb (også kalt kro 1 og kro2): 
Barna som er med her skal kunne gå å legge 
seg uten å forstyrre foreldrene, med oppfølging 
og motivasjon fra barneledere. De møtes på 
kveldsklubben/kro1 rett etter Go’nattastund for å 
unngå mest mulig forstyrelser i leggetiden for de 
minste.  

 
Tenåringer har eget opplegg på kveldene (kro 2) 

 
 
 

 

 
 

Familiesamling 
 

Familiesamlingen er ofte den eneste samlingen for 
hele familien. Derfor er denne samlingen veldig 
viktig. Vi ønsker elementer av undervisning og 
humor. Tenk kontinuitet gjennom hele uka, at den 
som leder binder sammen og kvalitetssikrer. Let 
etter de som har gaver til dette. 

 
Vi ønsker at det tenkes flere generasjoner: barn, 
foreldre, besteforeldre. Vi ønsker at barna skal tas 
på alvor; de er ikke med for å vises fram, men 
fordi de har noe å gi. 

 
Ønsket vårt er at familiene kan få øve seg/få 
ideer på hvordan utøve gudslivet og fellesskapet 
på hjemmebane. Husk at ikke alle familier har to 
voksne. 

 
Familiesamlingen bør ikke brukes til reklame for 
bøker, CD`er etc. 

 
Familiesamlingen bør inneholde: 

 
• Undervisning 
La hele familien få en felles gudsopplevelse, 
gjerne relatert til den praktiske siden av 
kristenlivet.  
 
 

Gjør det lettfattelig, men ikke barnslig. 
Visualisering, der det brukes ulike hjelpemidler 
(Dukker, vaktmester, bilder, rollespill, 
videosnutt…..)  

 
• Musikk og sang 
Kjente sanger og gjerne en 
”gjennomgangsmelodi”. 

 
• Lek og lær 
Få inn stoffet gjennom lek. For eksempel lær dagens 
bibelvers mens vi går rundt, syng mottoet, en hatt 
som vandrer mens vi takker Gud for hvem han er. En 
bamse som kastes, min båt er lastet med 
(oppmuntring til en i familien, navn på Gud, noe vi kan 
være takknemlig for) 
 
• Et konkurranseelement 
Spørsmål (enkle) fra Bibelen. Gjemme en 
bamse som gis hver dag. Puslespill der de tipper 
brikkene…. 
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Generasjonene sammen 

Vi opplever Guds tiltale på viktigheten av 
generasjonene sammen, og ønsker å styrke dette 
helt konkret i familieleirene. Vurder mulighetene 
for å bruke en dag under leiren til å gjøre noe 
sammen som familier i stedet for den tradisjonelle 
delingen i barnegrupper og undervisning. Vi ser 
et økende behov for at familiene kan lære seg å 
samhandle og løse ting sammen. I alle 

 
 

sammenhenger ellers blir generasjonene delt, 
og dette er ikke etter Guds hensikter. Det er 
foreldre og barn som danner en familie, og denne 
koblingen må styrkes.  

 
 
 

 

 
 

Go’natta-samling 
 

Go’natta-samlingen er etter middag og varer 
bare et kvarter. Det er tenkt som en liten 
oppsummering av dagens tema og til å roe ned før 
de minste legger seg. Målgruppen er hele familien 
og dette leder leiren mot kveldsprogrammet. 

 
Denne samlingen bør rettes mot de minste, de 
som ikke har kveldsklubb. Samtidig kan dette være 
et morsomt samlingspunkt for hele familien. Vi har 
god erfaring med at denne stunden kan hjelpe 
familien til å prate litt sammen om hvordan dagen 
har vært (hva har vært bra, dårlig, hva har vi lært 
etc), og at man kan takke Gud kort for dagen.  
 
Pass på at ikke denne samlingen blir for sen. 
(Avsluttet kl. 19.15) Foreldrene trenger tid til å 
legge barna før møtet. 
 
Dette er en valgfri sak, som må vurderes i forhold 
til type leir, alder på barna etc. Men vi anbefaler 
det sterkt!  

Tips: 
 

• Gi svar på dagens konkurranse 
 

• Påminnelse om dagens bibelvers/tema …. 
 

• En historie fra en billedbok 
 

• Rolige sanger 
 

• Tid i familien til å snakke sammen om dagen 
(Kanskje bruke Prateposen?) 
 

• Bønn/takke Gud i familiene 
 

• Kanskje en visning fra barnegruppene (som er 
øvd inn). 

 
• God natta-sang 
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Ideer og tips 

•”Familiens ærestavle” der alle i familien sier noe 
positivt om en annen i familien og skriver det ned 
på et felles ark. 

 
• Be sammen i små grupper med konkret 
bønneemne. 

 
• Øvelser på respekt, oppmuntring, tilgivelse, 
forståelse, andakt i hjemmet, praktisk gudsliv, 
høre Guds stemme, øve på å innrømme feil/ 
svakhet og hjelpe hverandre, forskjeller er en 
styrke, Jesus som forbilde. 

 
 

Vi ønsker hvis mulig at det gis rom for stillhet, 
praktisere og lytte til Guds stemme. Er det 
mange små barn kan en gjøre dette i de aktuelle 
barnegruppene eller på kvelden. 
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Åpningsdagen 
 

Den første dagen er som regel hektisk og krever 
god planlegging. 

 
Fordel oppgavene og la hele staben ta del i 
forberedelsene. Det letter arbeidet for dere som 
leder leiren, og alle i staben får eierfølelse til 
arrangementet. Det kan være lurt at stab (som 
har hovedansvar) møter kvelden før. Da kan dere 
bli kjent, innsette staben i bønn, fordele praktiske 
oppgaver…etc. 

 
• Konferansemappene fylles med program og 
informasjon. Deles ut ved innregistrering 

 
• Legge en hilsen på rommet. Gruppelederne kan 
gjerne lage et kort og legge dette sammen med 
noe sjokolade, frukt etc. på hvert rom. 

 
• Dørskilt (Lage ferdig eller la deltagerne lage eller 
skrive på sitt eget) 

•Fordele ansvar for velkomstkomité, 
innregistrering, pynte scene, tilrettelegge rom for 
barna/grupper/konferanserom….. 

 
• Innsett staben i oppgavene sine ved bønn: 

 
Kjære Far! Vi ber om styrke, visdom og kjærlighet 
i den oppgaven …. skal stå i denne uken. I Jesus 
Kristus har dere fått den samme autoritet som 
Jesus selv utøvde da han vandret på jorda. Vi ber  
om åpenbaring og frimodighet til å ta i bruk denne 
i de rette situasjonene.  Gi varhet i ..... sin ånd til et  
nært og voksende samarbeid med Den Hellige Ånd, 
til å kjenne din ledelse og frimodighet til å handle 
på dette. Forsterk din salvelse og forøk din kraft  
i ....... gjennom denne uka! Takk for blodets kraft  
og beskyttelse i tanker, ord og handlinger disse 
dagene. Vi ber at alt dette skal skje til din ære i Jesu 
Navn!

 

Innregistrering 
 

Ved innregistreringen trenger du deltagerliste med 
romfordelingen. Du trenger ca. 2 timer til  dette. 
Vær forberedt og tilstede ved dette tidspunktet. 

 
• Navneskilt til voksne (samles inn igjen etter 
leiren) 

 
• Gruppeledere/velkomstkomité viser deltagerne 
til rommet. 

•Barneleder sitter ved eget bord for å registrere 
og fordele i barnegruppene. Armbånd deles ut. La 
en voksen skrive barnets navn og den foresattes 
mobilnummer på armbåndet. 

 
 

Tips: Wall of Family: Ta bilde familievis når de 
kommer og heng bildene opp der alle kan se. 

 

Åpningsmøte 
 

Tenk på at alle kommer fra forskjellige 
sammenhenger. Det er viktig å skape trygghet! Gi 
gjerne en kort oversikt over uka. Dette betyr mye 
for at deltagerne kan få oversikt og trives. Mest 
mulig info skriftlig i mappene. 

 
 
 

• Velkommen! (PS! Fokus på deltagerne, ikke på 
om vi har hatt katastrofe, beklagelser fordi ting 
ikke ble slik vi trodde… etc) Vær forventningsfull 
til Gud. Det smitter! La positivitet og engasjement 
stå i fokus 

• Dele kort om temaet for leiren (Kreativt, tenk 
barna, sketsj…) 

 
• Bevegelsesanger 

 
• Gjerne innslag fra gjennomgangsfigur de vil 
møte på familiesamlingen 

 
• Bli-kjent-leker. Se tips! Vi anbefaler en enkel 
sporlek/aktivitetsløype for hele familien. Start 
med samling i salen, gå ut og gjør noen poster i 
grupper, og avslutt i salen igjen før det er 
kvelden. 
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Avslutningsdagen 
 

Siste møte bør være effektivt og kort, da det er for 
hele familien og alle tenker på avreise. 

 
Vi har ofte tatt en pause mellom frokost og møtet 
for pakking (1 time). Hvis boksalg vil mange ta et 
siste innkjøp før avreise. 

 

• Oppsummering 
 

• Dele ut evalueringsskjema, samle inn etterpå 
 

• Sett fram en boks for retur av navneskilt 
 

• Barnegruppene får vise det de har øvet på 
 

•Takk til Gud gjennom ord og toner (bruk gjerne 
barna) 

•Takke medarbeiderne muntlig. Ikke bruk tid i 
møte til å dele ut gaver. Det tar fort mye tid og er 
kjedelig. Gis på evaluering etterpå. 

 
•Dele nattverd sammen til slutt. Gjerne 
familievis eller gruppevis. Har dere familier med 
aleneforeldre – pass på at de føler seg som en hel 
familie. 

 
•Tips: en leir kjøpte fleece-teppe til hver familie. 
De satt på teppet og tok nattverd. God opplevelse 
og trening til de kommer hjem. 

 
 
 

PS! Gi klare beskjeder på siste møtet hvor søppel 
skal kastes, husk å ta med alle eiendeler, etc. 

 
 
 
 

 

 
 

Avslutning med staben 
 

•  Evaluering for staben – sendes til kontoret 
 

•  Takke med ord og en gave. 
 

• Fordele opprydningen. Vi er forbilder og ønsker 
å forlate stedet på en ordentlig måte. 

 
• Avtakking og bevisstgjøring om frihet fra 
ansvar fra leiroppgaven ved bønn (forslag): 

Takk Herre for din trofasthet og ledelse gjennom  
disse dagene…… 

 
Herre, du er Gud og vi er mennesker. Vi bekjenner 
at vi ikke alltid sier og gjør ting etter din vilje og at 
vi trenger din nåde og tilgivelse. Takk  at Du ikke  
er avhengig av tid, sted og rom….og at du ved din  
Hellige Ånd kan rydde etter oss! Vi ber at hvert ord 
og hver handling som DU har hatt behag i, skal 
forfriskes, huskes og bli mangedobbelt velsignet…. 
til DIN ære! La ditt blod dekke og rense hvert ord 
og hver handling som ikke var i samsvar med DEG 
og SANNHETEN! 

 
Vi (som hovedledere) løser deg/dere fra det 
ansvaret som har hvilt over dere disse dagene 
og ber om ny styrke og kraft i tjenesten og 
vandringen med Herren! 
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Etterarbeid 
 

1. Som tidligere nevnt, ta en runde med 
medarbeiderne på slutten av leiren og  
snakk sammen om erfaringene. Skriv ned en 
kort evaluering som sendes Familiefokus. 

 
2. Det er viktig for oss å få tilbakemelding på 
hvem som har vært med på hva. Dette for å kunne 
utfordre disse også en annen gang. (Trist for den 
som gjorde en god jobb, ikke å bli forespurt neste 
gang, bare fordi det er kommet nye hovedledere 
som ikke kjenner dem.) 

3. Returnere: økonomioversikt, 
medarbeideroversikt, og evaluering fra deltakerne 
snarest etter leiren. 

 
4. Taleopptak, bilder 

 
5. Delta på en evalueringssamtale etter leiren. Vi 
komme tilbake på form/sted/tid.  

 
Se sjekkliste side 20 

 
 
 

 

 
 

 

Tips til aktiviteter 
 
 
 

Vi ønsker at leirene våre skal være et sted som 
preges av lek og moro, at familiene får noen felles 
møtepunkter og et sted der vi legger til rette for 
å knytte nye vennskap. I starten av leiren kan 
det være fint å dele opp i grupper og ristes litt 
sammen i leken. 

 
For eksempel: Natursti …. Blanding av spørsmål 
både til små og store (et bra generasjonene 
sammen opplegg) 

 
”Jeg har aldri” - egner seg best for en gruppe på 
10-15 stk. Sitter i ring, men har en stol for lite. En 
står i midten og sier noe han aldri har gjort før: 
”Jeg har aldri stått på snowboard.” De om har 
gjort dette, må reise seg og flytte. Den som står i 
midten, prøver da å kapre seg en plass. En ny må 
si ”Jeg har aldri…” 

 
Stafettløp….Bruk fantasien og del opp i 
lag. Kreative stafetter…alt fra potetløp til 
smaksprøver….hopp, ball, lage skulptur av 
menneskene på gruppa, finne xx antall forskjellige 
blomster, føre en blind, eggeløp,…osv. 

 
Presentere et bibelvers eller et tema på leiren. 
Drama/sang/dikt/”rap”….. Hver gruppe lager et 
opplegg som vises for resten av leiren. Kåre en 
vinner. 

 
Lage en plakat sammen som forteller noe om 
leirtemaet. Dele i grupper og presentere for resten 
av leiren. Materiale må ordnes. 

 
Talentiade: Finn sprøe måter å vise hva som finnes 
av talenter. 

Quiz/Kahoot 
 

”No-talent night ” Hver gruppe får ansvar for å ha 
et fritt valgt innslag for kvelden. 
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Sjekkliste 
 

Returnere til kontoret så snart som mulig etter leir: 

Evaluering: 

□ Kort og fyldig rapport fra dere som stabsgruppe 

□ Evalueringsskjemaer fra deltakerne 

 
Økonomi: 

□ Resultat av leirøkonomien 

□ Løfteslapper fra kollekt til Familiefokus sendes til oss sammen med utfylt kollektbilag. 
Pengene settes inn på konto 3000 39 97347 

□ Løfteslapper fra kollekt til misjon sendes til oss sammen med utfylt kollektbilag. 
Pengene settes inn på konto 3000 39 97347 

□ Refusjon av utlegg: 

Fyll ut vedlagt skjema for “Refusjon av utlegg” eller “Bilgodtgjørelse”.  

Legg ved kvitteringer. NB! Den som skal ha pengene må selv skrive under på skjema. 

 
 

Stabsoversikt: 

□ Sjekk at all stab er påmeldt i Checkin og gi oss beskjed hvis noen mangler.  

□ Send oss en oversikt over hvem som gjorde hva 

 
Deltageroversikt: 

□ Sjekk at alle deltagere er påmeldt i Checkin og at påmeldingsdetaljene stemmer med virkeligheten, f eks i 
forhold til losji. Informer oss om forandringer slik at folk blir riktig fakturert. 

 
 
 

Vi trenger også 

□ bilder fra leiren – både stedet og folk - som kan brukes på f eks internett og i brosjyrer. 

□ opptak fra taler osv. (til kvalitetssikring og kun til bruk internt i Familiefokus) - det er godt nok med opptak 
med mobil. 
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Ungdom i Oppdrags internasjonale 

RETNINGSLINJER FOR BESKYTTELSE AV BARN 

 
Ungdom i Oppdrag (UIO) tror at alle barn har betydning, verdi og verdighet ettersom de er skapt i Guds 
bilde. Derfor tror vi at alle barn bør behandles med respekt og bli vist omsorg på måter som ærer Gud. 

 
Alle UIO-medarbeidere og korttidsfrivillige som besøker UIO-senter eller deltar på et UIO-arrange- 
ment hvor barn er involvert, må skrive under på en erklæring som bekrefter at de har lest retningslin- 
jene, vil respektere dem og forstå at det vil bli konsekvenser i tilfeller av upassende atferd. 

 
Besøkende til UIO-prosjekter og arrangementer skal ikke være uten oppsyn. UIO- medarbeidere, stu- 
denter og korttidsfrivillige gis vår tillit når de har skrevet under på UIOs retningslinjer for beskyttelse 
av barn. 

 
UIO-medarbeidere, studenter, korttidsfrivillige, støttepartnere og besøkende skal aldri være alene sam- 
men med deltakende barn, dersom de ikke er deres egne barn. Det gjelder på private områder som ikke 
gir innsyn for andre ansvarlige voksne. 

 
Deltakende barn (som UIO har omsorg for, dvs. i forbindelse med en leir, et kurs eller teamvirksom- 
het osv.), skal ikke overnatte hos en UIO medarbeider, student, korttidsfrivillig, støttepartner el., med 
mindre barnets foreldre/verge har gitt skriftlig samtykke, eller barnet er overlatt i UIO medarbeidernes 
varetekt av den lokale sosialtjenesten og/eller en domstol. 

 
UIO-medarbeidere skal ikke berøre et barn på en upassende måte eller utsette det for upassende materi- 
aler som f.eks. pornografiske filmer og litteratur. (En generell regel når det gjelder upassende berøring, 
er at man ikke skal berøre barn på steder som normalt er dekket av shorts og t-skjorte, men det gjelder 
også upassende kyssing og kiling.) 

 
UIO-medarbeidere skal ikke disiplinere et deltakende barn på en ydmykende måte (dvs. ved å slå, 
daske eller ved verbal misbruk som f.eks. skriking, banning eller bruk av nedverdigende språk). 

 
UIO-medarbeidere, korttidsfrivillige, besøkende og givere skal ikke krenke et barns rettigheter. 

 
UIO-sjåfører skal ikke kjøre et deltakende barn hjem uten at minst én annen person er til stede i bilen, 
med mindre barnet er et familiemedlem eller barnets foreldre/verge har gitt skriftlig samtykke. 

 
Voksne vil alltid holdes ansvarlig for sin opptreden, og kan ikke skylde på barnet, selv om barnet pro- 
voserer eller opptrer på en forførerisk måte. 

 
Dersom disse bestemmelsene blir krenket, vil vedkommende bli stilt til ansvar og kan miste jobben sin, 
samt bli anmeldt til politiet. 

 
 

Utdrag av Ungdom i Oppdrags internasjonale retningslinjer for beskyttelse av barn 
- Vedtatt av Ungdom i Oppdrags styre i Norge, 26.februar 2009 
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FORPLIKTELSESERKLÆRING 
FOR PERSONER SOM JOBBER MED BARN I 
UNGDOM I OPPDRAG (UIO) 

 
 

Dette dokumentet skal signeres av alle frivillige medarbeidere som er fylt 15 år og som gjør tjeneste 
på Ungdom i Oppdrags leirer og på andre UIO- arrangementer hvor man er i kontakt med barn og 
ungdom. En oversikt over hvem som har underskrevet dokumentet vil bli arkivert på det lokale UIO- 
senteret / nasjonale tjenesten. 

 
 
 

Jeg erklærer herved at: 
 

1. Jeg har lest igjennom kortutgaven av dokumentet og vil rette meg etter UIOs retningslinjer for 
beskyttelse av barn. 

 
2. Jeg forplikter meg til å følge fremgangsmåten som er beskrevet i UIOs retningslinjer. 

 
3. Jeg er verken tidligere anklaget eller domfelt for noe lovbrudd som involverer fysiske eller sek- 
suelle overgrep mot barn eller ungdom. 

 
4. Jeg er inneforstått med at hvis jeg anklages for overgrep mot barn mens jeg er engasjert i UIOs 
virksomhet, vil beskyldningen etterforskes grundig i samarbeid med de rette myndighetene. 

 
 
 
 

Underskrift:    
 
 
 
 
 

Dato:     
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Refusjon av utlegg. 
Navn: 

Adresse:  
 

Beløpet godskrives kto.nr. (ditt kontonr.):  
 

Belastes avdeling:  
 

Dato: 

• Legg alltid ved kvitteringer (bilag) i sammen rekkefølge som du skriver de ned på skjemaet. 
• Organiser bilagene. Dvs. Alle reisekostnader summeres sammen. Alle kontorrekvisita kostnader summeres sammen 
• Til slutt summerer du delsummene til Sum Total og skriver den inn nederst på skjemaet. 
• Kjøregodtgjørelse føres på annet skjema. Skjema for kjøregodtgjørelse. 

 
Dato: Formål Beløp: 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Sum Total:  

 
Attestasjon:  Signatur:  

 

Fylles ut av attestasjonsansvarlig! 

 
BELØP INKL. MVA.: 

     

KONTO NR. Utgift: 
     

Avdelings nr.:      
 

Prosjektnummer 
     

Anvisningsansvarlig: 
Dato og signatur. 

     



26 
 

Bilgodtgjørelse  
 

Navn / Name  

Adresse / Address  

Postnr/By – Zip/town   

 

Konto nr. / Acount number  

 
Dato/Date Fra/till - from/to Formål / purpose Kilometer Bom/park

Total Kilometer 0
Total Bom/parkering 0
3,50 pr. kilometer 0

Total til utbetaling /total amount 0

 
 
 

Beløp/amount    

Kontokode    

Koststed/project    
Dato/signatur 
(leder)    

 
 

Mottaker/receiver  

(jeg bekrefet at alle opplysninger er reelle – I confirm that all amount is true) 
 

Dato/signatur fra leder  
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Bilag vedr. kollekt i forbindelsen med Familiefokus 
 
 

Kollekt 
 
 

Kollekten skal gå til: ............................................................................. 
 

Kontanter kr. ............................................................................. 
 

Evt. løfte (ønsker tilsendt giro) kr. ............................................................................. 
 

Bankterminal kr. ............................................................................. 
 

Sum kr ............................................................................. 
 

Sted:............................................................... Dato:  .......................................................................... 
....................................................................... 

 

....................................................................... ............................................................................. 

(underskrift) (underskrift) 
 
 
 

 

Kollekt 
 
 

Kollekten skal gå til: ............................................................................. 
 

Kontanter kr. ............................................................................. 
 

Evt. løfte (ønsker tilsendt giro) kr. ............................................................................. 
 

Bankterminal kr. ............................................................................. 
 

Sum kr ............................................................................. 
 

Sted:............................................................... Dato:  .......................................................................... 
 

....................................................................... ............................................................................. 

(underskrift) (underskrift) 
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Purpose, Beliefs, Values (fra ywam.org, norsk oversettelse kommer) 

This document presents YWAM’s sincerely held purpose, core beliefs, and foundational values which have been 
compiled in response to specific directives given by God since YWAM’s beginning in 1960. They are recorded here in 
order to pass on to successive generations that which God has emphasized to us. 

 

This shared purpose and our YWAM beliefs and values are the guiding principles for both the past and future growth 
of our mission. Some are common to all Christians everywhere; others are distinctive to Youth With A Mission. 

 

The combination of this purpose, beliefs and values makes up the unique family characteristics of YWAM—our 
“DNA.” They are the framework we hold in high regard for they help us determine who we are, how we live and how 
we make decisions. 

 

Our Purpose 

Youth With A Mission (YWAM) is an international movement of Christians from many denominations dedicated to 
presenting Jesus personally to this and future generations, to mobilizing as many as possible to help in this task, and 
to the training and equipping of believers for their part in fulfilling the Great Commission. 

 

As citizens of God’s kingdom, we are called to love, worship, and obey our Lord, to love and serve His body, the 
Church, and to love all peoples everywhere, which includes presenting the whole gospel for the whole person 
throughout the whole world. 

 

We of Youth With A Mission believe in God–Father, Son and Holy Spirit–and that the Bible is God’s inspired and 
authoritative Word, revealing that Jesus Christ is God’s son, fully God and fully human; that people are created in 
God’s image; that He created us to have eternal life through Jesus Christ; that although all people have sinned and 
come short of God’s glory, God has made salvation possible through the incarnation, life, death, resurrection and 
ascension of Jesus Christ; that repentance, faith, love and obedience are fitting responses to God’s initiative of grace 
towards us through the active ministry of the Holy Spirit; that God desires all people to be saved and to come to the 
knowledge of the truth; and that the Holy Spirit’s power is demonstrated in and through us for the accomplishment 
of Christ’s last commandments, “Go into all the world and preach the good news to everyone” (Mark 16:15 NLT) and 
“Go and make disciples of all the nations…” (Matthew 28:19 NLT). 

 

Our Beliefs 

Youth With A Mission (YWAM) affirms the Bible as the inspired and authoritative Word of God and the absolute 
reference point for every aspect of life and ministry. Based upon God’s Word, who He is, and His initiative of 
salvation through the atoning work of Jesus (His death, burial, and resurrection), the following responses are strongly 
emphasized in YWAM: 

 

Worship: We are called to praise and worship God alone (Exo 20:2-3; Deu 6:4-5; 2Ki 17:35-39; 1Ch 16:28-30; Neh 8:2-
10; Mar 12:29-30; Rom 15:5-13; Jud 24-25; Rev 5:6-14; Rev 19:5-8). 

 

Holiness: We are called to lead holy and righteous lives that exemplify the nature and character of God (Lev 19:1-2; 
Psa 51:7-11; Jer 18:1-11; Eze 20:10-12; Zec 13:9; Luk 1:68 75; Eph 4:21-32; Tit 2:11-14; 1Pe 2:9,21-25; 1Jo 3:1-3). 

 

Witness: We are called to share the gospel of Jesus Christ with those who do not know Him (Psa 78:1-7; Isa 40:3-11; 
Mic 4:1-2; Hab 2:14; Luk 24:44-48; Act 2:32-26; Act 10:39-43; 1Co 9:19-23; 2Co 2:12-17; 1Pe 3:15-18). 

 

Prayer: We are called to engage in intercessory prayer for the people and causes on God’s heart, including standing 
against evil in every form (Gen 18:20-33; Exo 32:1-16; Jdg 3:9,15; 1Ki 8:22-61; Eze 22:30-31; Eze 33:1-11; Mat 6:5-15; 
Mat 9:36-38; Eph 3:14 21; 2Th 3:1-5). 
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Fellowship: We are called to commit to the Church in both its local nurturing expression and its mobile multiplying 
expression (2Ch 29:20-30; Psa 22:25-28; Psa 122:1-4; Joe 2:15 17; Mat 18:19-20; Act 2:44-47; Act 4:32-35; 1Co 14:26-
40; Eph 2:11-18; Heb 10:23-25). 

 

Service: We are called to contribute toward God’s kingdom purposes in every sphere of life (Deu 15:7-11; Deu 24:17-
22; Psa 112:4-9; Pro 11:10-11; Zec 7:8-10; Mat 5:14-16; 2Th 3:13; Tit 3:4-8; Heb 13:15-16; Jam 2:14-26). 

 

Our Foundational Values 

1. Know God 

YWAM is committed to know God, His nature, His character and His ways as revealed in the Bible, the inspired and 
authoritative Word of God. We seek to reflect who He 

is in every aspect of our lives and ministry. The automatic overflow of knowing and enjoying fellowship with God is a 
desire to share Him with others (2Ki 19:19; Job 42:5; Psa 46:10; Psa 103:7-13; Jer 9:23-24; Hos 6:3; Joh 17:3; Eph 
1:16-17; Php 3:7-11; 1Jo 2:4-6). 

 

2. Make God known 

YWAM is called to make God known throughout the whole world, and into every arena of society through 
evangelism, training and mercy ministries. We believe that salvation of souls should result in transformation of 
societies, thus obeying Jesus’ command to make disciples of all nations (1Ch 16:24-27; Psa 68:11; Psa 71:15-16; Psa 
145:4-7; Mat 28:18-20; Mar 16:15; Act 1:8; Act 13:1-4a; Rom 10:8-15; Rom 15:18-21). 

 

3. Hear God’s voice 

YWAM is committed to creating with God through listening to Him, praying His prayers and obeying His commands in 
matters great and small. We are dependent upon hearing His voice as individuals, together in team contexts and in 
larger corporate gatherings as an integral part of our process for decision making (1Sa 3:7-10; 2Ch 15:2-4; Psa 25:14; 
Isa 6:8; Amo 3:7; Luk 9:35; Joh 10:1-5; Joh 16:13-15; Heb 3:7-8,15; Rev 2:7,11,17,27; 3:6,13,22). 

 

4. Practice worship and intercessory prayer 

YWAM is dedicated to worship God and engage in intercessory prayer as integral aspects of daily life. We also 
recognize the intent of Satan to destroy the work of God and we rely upon God’s empowering presence, the Holy 
Spirit, to overcome Satan’s strategies in the lives of individuals and in the affairs of nations (1Sa 7:5; 2Ch 7:4; Psa 
84:1-8; Psa 95:6-7; Psa 100:1-5; Mar 11:24-25; Act 1:14; Eph 6:13-20; 1Th 5:16-19; 1Ti 2:1-4). 

 

5. Be visionary 

YWAM is called to be visionary, continually receiving, nurturing and releasing fresh vision from God. We support the 
pioneering of new ministries and methods, always willing to be radical in order to be relevant to every generation, 
people group, and sphere of society. We believe that the apostolic call of YWAM requires the integration of spiritual 
eldership, freedom in the Spirit and relationship, centered on the Word of God (Num 12:6; 1Sa 12:16; Pro 29:18; Eze 
1:1; Hab 2:2 3; Mar 1:35-39; Luk 9:1-6; Act 16:9-10; Act 26:19; 2Pe 3:9-13). 

 

6. Champion young people 

YWAM is called to champion youth. We believe God has gifted and called young people to spearhead vision and 
ministry. We are committed to value them, trust them, train them, support them, make space for them and release 
them. They are not only the Church of the future; they are the Church of today. We commit to follow where they 
lead, in the will of God (1Sa 17:32-50; Ecc 4:13-14; Ecc 12:1-7; Jer 1:5-10; Dan 1:17-20; Joe 2:28; Joh 6:9; Act 16:1-5; 
1Ti 4:12-16; 1Jo 2:12-14). 
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7. Be decentralized 

YWAM is a Christ-centered, faith-based global volunteer movement, united by shared vision, core beliefs, 
foundational values and relationships. We do not have a centralized structure. Every YWAM ministry has the 
privilege and spiritual responsibility to develop and maintain healthy relationships with appropriate authorities and 
circles of elders. (Exo 18:13-26; Num 1:16-19; Num 11:16-17,24-30; Deu 29:10-13; Jos 23:1-24:28; Act 14:23; Act 
15:1-31; 1Co 3:4-11; Tit 1:5-9; Heb 13:7,17). 

 

8. Be international and interdenominational 

YWAM is international and interdenominational in its global scope as well as its local constituency. We believe that 
ethnic, linguistic and denominational diversity, along with redeemed aspects of culture, are positive factors that 
contribute to the health and growth of the mission (Gen 12:1-4; Gen 26:2-5; Psa 57:9-10; Jer 32:27; Dan 7:13-14; Act 
20:4; 1Co 12:12-31; Eph 4:1-16; Col 3:11; Rev 7:9). 

 

9. Have a biblical Christian worldview 

YWAM is called to a biblical Christian worldview. We believe that the Bible—the textbook for all of life—makes a 
clear division between good and evil; right and wrong. The practical dimensions of life are no less spiritual than the 
ministry expressions. Everything done in obedience to God is spiritual. We seek to honor God with all that we do, 
equipping and mobilizing men and women of God to take roles of service and influence in every arena of society 
(Deu 8:1-3; Deu 32:45-47; 2Ki 22:8; Psa 19:7-11; Luk 8:21; Joh 8:31-32; Php 4:8-9; 2Ti 3:16 17; Heb 4:12-13; Jam 
4:17). 

 

10. Function in teams 

YWAM is called to function in teams in all aspects of ministry and leadership. We believe that a combination of 
complementary gifts, callings, perspectives, ministries and generations working together in unity at all levels of our 
mission provides wisdom and safety. Seeking God’s will and making decisions in a team context allows accountability 
and contributes to greater relationship, motivation, responsibility and ownership of the vision (Deu 32:30-31; 2Ch 
17:7-9; Pro 15:22; Ecc 4:9-12; Mar 6:7-13; Rom 12:3-10; 2Co 1:24; Eph 5:21; Php 2:1-2; 1Pe 4:8). 

 

11. Exhibit servant leadership 

YWAM is called to servant leadership as a lifestyle, rather than a leadership hierarchy. A servant leader is one who 
honors the gifts and callings of those under his/her care and guards their rights and privileges. Just as Jesus served 
His disciples, we stress the importance of those with leadership responsibilities serving those whom they lead (Deu 
10:12-13; Psa 84:10; Isa 42:1-4; Mic 6:8; Mar 10:42-45; Joh 13:3-17; Rom 16:1-2; Gal 5:13-14; Php 2:3-11; 1Pe 4:10-
11). 

 

12. Do first, then teach 

YWAM is committed to doing first, then teaching. We believe that firsthand experience gives authority to our words. 
Godly character and a call from God are more important than an individual’s gifts, abilities and expertise (Deu 4:5-8; 
Ezr 7:10; Psa 51:12-13; Psa 119:17-18; Pro 1:1-4; Mat 7:28-29; Act 1:1-2; Col 3:12 17; 2Ti 4:1-5; 2Pe 1:5-10). 

 

13. Be relationship-oriented 

YWAM is dedicated to being relationship-oriented in our living and working together. We desire to be united through 
lives of holiness, mutual support, transparency, humility, and open communication, rather than a dependence on 
structures or rules (Lev 19:18; Psa 133:1-3; Pro 17:17; Pro 27:10; Joh 13:34-35; Joh 15:13-17; Joh 17:20-23; Rom 
13:8-10; 1Jo 1:7; 1Jo 4:7-12). 

 

14. Value the individual 

YWAM is called to value each individual. We believe in equal opportunity and justice for all. Created in the image of 
God, people of all nationalities, ages and functions have distinctive contributions and callings. We are committed to 
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honoring God-given leadership and ministry gifts in both men and women (Gen 1:27; Lev 19:13-16; Deu 16:18-20; 
Psa 139:13-16; Mar 8:34 37; Act 10:34-35; Gal 3:28; Eph 6:5-9; Heb 2:11-12; Jam 2:1-9). 

 

15. Value families 

YWAM affirms the importance of families serving God together in missions, not just the father and/or mother. We 
also embrace the inclusion of single-parent families. We encourage the development of strong and healthy family 
units, with each member sharing the call to missions and contributing their gifts in unique and complementary ways. 
We uphold and celebrate the biblical view that God’s intent for holy matrimony is between one man and one woman 
(Gen 2:21-24; Gen 18:17 19; Deu 6:6-7; Pro 5:15-23; Pro 31:10-31; Mal 2:14-16; Mat 19:3-9; 1Co 7:1-16; 1Ti 3:2-5; 
Heb 13:4). 

 

16. Practice dependence on God 

YWAM is called to practice a life of dependence upon God for financial provision. For individuals and for any YWAM 
team or community this comes primarily through His people. As God has been generous toward us, so we desire to 
be generous, giving ourselves, our time and talents to God with no expectation of remuneration (Gen 22:12-14; Exo 
36:2-7; Num 18:25-29; Mal 3:8-12; Mat 6:25-33; Luk 19:8-9; 2Co 8:1-9:15; Php 4:10-20; Tit 3:14; 3Jo 5-8). 

 

17. Practice hospitality 

YWAM affirms the ministry of hospitality as an expression of God’s character and the value of people. We believe it is 
important to open our hearts, homes, YWAM locations and campuses to serve and honor one another, our guests 
and the poor and needy, not as acts of social protocol, but as expressions of generosity (Gen 18:1-8; 2Sa 9:1-11; Psa 
68:5-6; Pro 22:9; Isa 58:7; Mat 25:31 46; Act 28:7-8; Rom 12:13; Heb 13:1-3; 1Pe 4:9). 

 

18. Communicate with integrity 

YWAM affirms that everything exists because God communicates. Therefore, YWAM is committed to truthful, 
accurate, timely and relevant communication. We believe good communication is essential for strong relationships, 
healthy families and communities, and effective ministry (Gen 1:3-5; Num 23:19; Pro 10:19; Pro 25:9-14; Zec 8:16-17; 
Mat 5:33-37; Luk 4:16-22; Joh 1:1 5; Col 4:6; Jam 3:1-18). 
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