Sommerleir 4. til 9. juli
Nå nærmer det seg konfirmantleir på Sjøviksgården
og vi gleder oss til en innholdsrik og spennende uke!
Oppmøte:
Retur:

mandag 4. juli senest kl. 08.30
lørdag 9. juli ca. kl. 19.00.

(Både avreise og retur er fra p-plassen ved Hovedgården skole)

Pris:

kr 1.500, -

Kontakt under oppholdet:
Marianne
+47 952 84 767 (Menighetspedagog)
Lena
+47 410 70 549 (Prest)
Thor Håvar +47 415 31 778 (Ungdomsarbeider)
Simen
+47 482 07 868 (Ungdomsarbeider)
Jorun
+47 922 07 791 (Diakonarbeider)
Litt info om Liseberg:
Onsdag 6. juli reiser vi til Liseberg. Bussturen og inngang til parken
er inkludert i konfirmantavgiften. Dersom du ønsker å ta noen
attraksjoner må du ha med penger til ”åkpass”. Du trenger også
penger til lunsj.

Stora åkpasset: SEK. 440,-

Les mer på www.liseberg.se

Pakkeliste for leiren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klær til 6 dager på leir
Husk å ta med klær som passer til både kalde og varme dager,
utekvelder, uteaktiviteter (klær som kan bli skitne) og bading.
Litt pent tøy til festmiddagen på fredag
Toalettsaker
Håndklær
Sengetøy (laken, putevar og dynetrekk)
Skrivesaker
Bibel
Lommepenger. Kiosken på leirstedet tar kort, men det kan være lurt med noen kontanter også
Liten sekk eller bag (kan være greit når vi skal til Liseberg)

Dette skal du ikke ha med:
• Alkohol og andre rusmidler. Tobakk, snus og e-sigaretter (selv om de ikke inneholder
nikotin).
• Koffeindrikker: Red Bull, Battery etc.
• Mobiltelefoner kan bare benyttes på bussen frem og tilbake, samt på Liseberg. Utover
dette samles telefonene inn, og er innelåst hos hovedleder, om ikke egen avtale.
• Leirstedet og Heggedal Menighet har ikke ansvar for ting som blir borte eller stjålet på
leir (bortsett fra innsamlede telefoner), tenk derfor på hvilke verdisaker som er
nødvendig å ha med.
Vi gleder oss til å være sammen med dere

