
Blåtur med Team Heggedal til    
?

 

 

 

 
NÅR: 
Helgen 11.-13. mars reiser Team Heggedal på Blåtur til en foreløpig ukjent destinasjon, men kanskje 

klarer dere ved å se på bildene gjette hvor vi skal? Vi tar buss fra Heggetun fredag 11. mars kl. 17.00 

(oppmøte på Heggetun kl. 16.30) og er hjemme igjen ca. kl. 19 søndag 13. mars. 

HOTELL: 

Vi skal bo på hotell denne turen. Mer info om dette kommer når dere kommer frem.  

PROGRAM: 

Programmet for turen er klart, og vi kan love at det vil skje mye spennende. 

PRIS: 

Prisen blir kr. 1000,- pr. person (gjelder ikke MILK’ere). Dette dekker buss, hotell og arrangementer. 

Vi håper at du som skal være med på turen kan selge minst 5 kortpakker hver til venner og bekjente 

à kr. 300,- for at vi kan holde prisen på dette nivået. Dette kan gjøres i etterkant av turen. 

PÅMELDING: 

Påmelding til arrangementet skjer via minkirkeside.no/asker, som er vårt påmeldingssystem. Gå inn 

på https://minkirkeside.no/Asker og let opp arrangementet BLÅTUR TEAM HEGGEDAL under 

Heggedal sokn og meld deg på. Spør hvis du lurer på noe.  Vi har kun 20 reserverte plasser, så det 

er førstemann til mølla. De under 18 år må i tillegg levere reiseerklæringen fra foresatte. 

PAKKELISTE: 

- Klær for tre dager 

- Yttertøy 

- God sko å gå i (det blir en del gåing ila en dag) 

- Toalettsaker  

- Du trenger IKKE håndkle og sengetøy 

- Mobillader 

- Et pent antrekk til søndagen. 

- Lommepenger 

- LEGITIMASJON 

 

 

PÅMELDINGSFRIST: 

Frist for å melde seg på er onsdag 9. mars 2022 

 
 

  

Med vennlig hilsen: 

Marianne – 952 84 767 

Thor Håvar – 415 31 778 

Simen – 482 07 868 

https://minkirkeside.no/Asker/Aktivitet/Registrer/af1f772c-9604-4cb3-847b-976f6e53f21c


For de som er under 18 år må foreldre fylle ut og levere dette skjemaet. 

 

 

Reiseerklæring for barn under 18 år 
 

Jeg/vi tillater mitt/vårt barn: 

 

Navn:___________________________________ Fødselsdato:__________________ 

 

å reise på tur med Team Heggedal helgen 11.-13. Mars 2022. 

 

Voksne med på turen:  

- Marianne Solheim 

- Thor Håvar Bjor Hognestad 

- Simen Udnes 

 

 

Sign. 

 

________________________________ ________________________________ 

Foreldre/foresatte   Dato  Ungdom    Dato 

 

 


