Kellonkartanossa on järjestetty jo yli 50 vuoden ajan kesäisin kristillisiä
lasten- ja nuortenleirejä, rippikoululeirejä sekä viikonlopputapahtumia
kaiken ikäisille. Leirikeskus on Suomen Raamattuopiston Säätiön omistama, mutta toiminnasta vastaa paikallinen yhdistys Kellonkartanon
ystävät ry. Toiminta pohjautuu ev.lut tunnustukseen ja yhteistyötä
tehdään monien herätysliikkeiden ja kristillisten järjestöjen kanssa.
Leirikeskus sijaitsee Kellon kylässä noin 15 km Oulun keskustasta pohjoiseen.

Kellonkartanon kesäleirit 2019
Lasten ja varhaisnuorten leirit
Ohjelmassa mm. Raamattuopetushetkiä,
ulkoleikkejä ja pelejä, tutustumista
lähetystyöhön, musisointia, askartelua
ja nuotioilta.
11.-13.6 (ti-to) Lastenleiri (7-11 v.)
17.-19.6.(ma-ke) Varhaisnuorten leiri (10-14 v.)
25.-27.6. (ti-to) Päiväleiri lapsille (4-8 v.) ja isovanhemmille
30.7.-1.8. (ke-pe) Varhaisnuorten leiri (10-14 v.)

Leireillä mukana:
Säde Pokka, Mika Pouke,
Heikki ja Saara Kalliopuska,
Essi Jauhonen, Maarit Juntti ja
tietysti joukko mukavia isosia.
Kellonkartanon kristillinen kurssikeskus
Raamattuopistontie 93, 90820 KELLO
Puh. 044 051 0405
Pankkiyhteydet: FI70 5740 3020 039374 (Oulun OP)
viitenumero leirimaksuille: 20190
Tarkempaa tietoa Kellonkartanosta löytyy:
www.kellonkartano.fi

Leirien järjestäjät:
Suomen Raamattuopisto, Lähetysyhdistys Kylväjä
ja Kellonkartanon ystävät
Leiri-ilmoittautumiset ja tiedustelut: sade.pokka@gmail.com tai
puh. 044 0210112

Lasten ja varkkareiden kahden yön leirit:
Alkavat 1. leiripäivänä klo 11.00 (ruokailu klo 12)
Päättyvät 3. leiripäivänä klo 15.00
Halutessaan leirillä voi käydä myös päiväseltään.
Leirimaksut: 50 €, seuraavat sisarukset 40 €
Ota mukaan:
 vaihtovaatteita (myös lämmintä), lakki
 tyynyliina ja lakanat tai makuupussi + aluslakana
 peseytymisvälineet
 Raamattu + muistiinpanovälineet
 omat lääkkeet (jos tarvitset)
 hyttysmyrkkyä
 vähän taskurahaa, max 5 € (leirillä kioski)

4-8 -vuotiaiden päiväleiri 25.–27.6.
Leiripäivä alkaa klo 10 ja päättyy klo 15.30
Päiväleirillä tarjotaan lounas ja välipala.
Ota mukaan: vaihtovaatetta, lakki
Leirimaksu: 3 päivää 30 €, seuraavat sisarukset 20 €
Mukana tuleva aikuinen ilmaiseksi.
Isovanhemmat, vanhemmat tai kummit ovat
tervetulleita leirille yhdessä lasten kanssa.

Leiri-ilmoittautumiset ja tiedustelut: sade.pokka@gmail.com
tai puh. 044 0210112 (klo 15–21 välisenä aikana).
Ilmoittautumiset mielellään toukokuun aikana, mutta vähintään
viikkoa ennen leirin alkua.

Nuortenleirit 2019

(14-19 v.)

25.-26.5. leiri, Kuningaskunta! (Tomi Koho)
Leirimaksu 20 €
Katso tarkempi ohjelma internetistä:
https://www.opko.fi/nuoret/oulu/tapahtumat/
kuningaskunta-nuorten-leiri-oulussa

24.-25.8. Syyskauden aloitusleiri (Tomi Koho)
Leirimaksu 20 €

Ajankohtaista tietoa leireistä löytyy myös nettisivultamme
www.kellonkartano.fi
Leiri-ilmoittautumiset:
044 0210112 (Säde) tai
sade.pokka@gmail.com
Leirien järjestäjät:
Suomen Raamattuopisto, OPKO,
Lähetysyhdistys Kylväjä,
ja Kellonkartanon ystävät
Haluaisitko isoseksi?
Joka kesä otamme lasten ja varhaisnuorten leireille muutamia uusia
isosia. Leirien yhteydessä järjestetään isoskoulutus. Isoseksi voivat
hakea rippikoulun käyneet (tai kesän 2019 aikana rippikoulun käyvät)
nuoret. Ilmoittaudu Säteelle (sade.pokka@gmail.com) ja kerro, mille
leireille haluaisit tulla. Ilmoittautuneiden joukosta valitaan jokaiselle
leirille 5-8 isosta.

Leirimaksun voit maksaa ennen leirin alkua

Kellonkartanon tilille:

FI70 5740 3020 039374 (Oulun OP)
viitenumero leirimaksuille: 20190
tai käteisenä leirille tullessa.

Kellonkartanon tapahtumista löydät tarkempaa tietoa
www.kellonkartano.fi

Kellonkartanon kristillinen kurssikeskus p. 044 051 0405
Raamattuopistontie 93, 90820 KELLO
www.kellonkartano.fi

