Vi håper at vi dette året får mulighet til å reise på leir. Vi kan dessverre ikke reise til Sverige slik vi
pleier, men vi håper at Hurdal Verk folkehøyskole kan bli et godt alternativ!
Årets leir vil foregå nesten som vanlig i uke 27, fra mandag 5. juli til og med lørdag 10. juli. Hvordan vi
skal komme oss til leirstedet blir bestemt senere når vi vet litt mer om smittesituasjonen. Skulle det
vise seg at vi ikke kan gjennomføre leir av ulike grunner, så trenger vi ledere med oss på Bo-hjemmeleir også som vi vil gjennomføre likt som i fjor og de samme dagene som leiren skulle ha vært.
Håper DU vil være med som leder på årets leir, og supert om du da kan gå inn på
www.teamheggedal.no og følge lenken der til påmeldingen. Vi trenger i år både deg som ikke har
vært på leir før, du som ikke har vært med som leder på leir før og deg som har litt eller mye erfaring
med leir fra før av.
Dette er årets høydepunkt, og vi håper du vil være med sammen med oss og gjøre dette til årets
høydepunkt for våre 42 konfirmanter!
Vi kommer til å ha et ledermøte før leir tirsdag 22.juni fra kl. 18.00 uansett hvilket leiralternativ det
lander på tilslutt. Etter at ledermøtet er ferdig har vi bestilt Blåfjellhytta, og vi håper du vil være med
dit også på overnatting i telt, hengekøye og til og med kanskje inne. Dette avklares når vi vet mer. Vi
avslutter dagen på Blåfjell ca kl. 11.30 onsdag 23. juni. Påmelding til denne overnatting lager vi på
facebookgruppen når det nærmer seg.
Pris for å være med på leir er kr. 1500,-, men økonomi skal ikke være et hinder for å være med. Ta
kontakt med Marianne, så finner vi løsninger på dette.
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