LEDERKURS
18.– 20. jan
lillehammer

KONFIRMANTWEEKEND

31.jan–3.feb & 7.–10. feb
håkons hall på lillehammer

PÅSKELEIR
13.–17. april

1.–3. & 8.–10. februar
håkons hall på lillehammer

mesnali leirsted

Lederkurs for ungdomsledere til Håkons Hall.
Opplæring i kristen tro og hvordan lede gruppe
med konfirmanter. Planlegging og gjennom
føring av program og praktiske oppgaver. Åpent
for alle fra 16 år og oppover med engasjement og
pågangsmot. Jobbing og veiledning i basisgrupper. Inkluderende og godt fellesskap!

To helger med mye fart, spenning og opplevelser!
Helgene er åpne for alle! Vi får bruke alle OLanleggene. Av aktiviteter kan vi blant annet
friste med bob-rafting, kjelkekjøring, snowboard,
airboard, dans, squash, snøvolleyball og forming
og mye annet! I tillegg blir det god stemning
med show, musikk, globalmarked, lek og lovsang.
Teen Camp har egen leir.

Velkommen til påskeleir! Påskeleir er gode
dager på fjellet med vafler i solveggen,
inkluderende fellesskap, gruppemøter,
misjon, alpinbakke, skitur, musikk,
forkynnelse og fine kveldsavslutninger.
Dette må du oppleve! Leiren er åpen for
alle ungdommer fra 9. klasse og oppover.

www.hekta.no/leder

www.hekta.no/konfweekend

www.hekta.no/påskeleir

INSPIRASJONSHELG
14.–16. juni

KONFIRMANTLEIR
uke 26

LEDERLEIR
25. juli – 28. juli
kragerø

fåberg menighetshus, lillehammer

For alle ungdommer som ønsker å være ledere
i Kragerø. Her bygger vi fellesskapet og jobber
med ideer til program på de forskjellige leirene.
Det blir lederopplæring, gruppemøter,
sommerfest og inspirasjon til å stå på!
Oppgaver blir fordelt og mye god planlegging
skal bli gjort denne helgen. hekta har generalforsamling lørdag 15. juni kl. 18.00 samme sted.

Konfirmantleir for konfirmanter
og ungdomsledere, hovedsaklig fra
Aust-Agder og Vest-Agder fylke.
Undervisning, gruppemøter, flotte aktiviteter, show, musikk, bading, lek og mye gøy.

Vi anbefaler alle ungdomsledere å bli
med på forberedelsesleir dagene før
konfirmantene kommer. Her blir det
mulighet for å bli kjent med resten av
ledergjengen, nyttig ledertrening og
inspirasjon før det braker løs!

www.hekta.no/inspirasjonshelg

www.hekta.no/agderleir

www.hekta.no/lederleir

KONFIRMANTLEIR
uke 1: 28. juli – 3. august

TEEN CAMP
28. juli – 3. august

KONFIRMANTLEIR
uke 2: 3.–9. august

kragerø

kragerø

kragerø

Leirene i Kragerø på sommeren er årets
høydepunkt.. På konfirmantleirene kommer
det ca. 750 konfirmanter og ledere som skal
ha det knall med aktiviteter, gruppemøter,
show, undervisning, turer i skjærgården, bading, tube, masse mat, et stort inkluderende
fellesskap og mye, mye mer!

Leir for deg som nettopp er konfirmert og
som vil fortsette å reise på leir. Inkluderende
og godt fellesskap, sjøaktiviteter, Globaldag,
trosopplæring, tube, tur til Jomfruland, sang,
lek, samtalegrupper, lederkurs og påfyll for
kropp og sjel. Åpent for alle.

Leirene i Kragerø på sommeren er årets
høydepunkt.. På konfirmantleiren kommer
det ca. 750 konfirmanter og ledere som skal
ha det knall med aktiviteter, gruppemøter,
show, undervisning, turer i skjærgården, bading, tube, masse mat, et stort inkluderende
fellesskap og mye, mye mer!

www.konfirmantleiren.no

www.konfirmantleiren.no/teencamp

www.konfirmantleiren.no

GJENSYNSTREFF
30. august –1. september

ACTIONWEEKEND
25.–27. oktober

LEDERHELG
15.–17. november

jorekstad, fåberg

øyer ungdomsskole

oslo

For deg som var med på leir i sommer.
Bli med på gjensynstreff og møt igjen mange
av folkene fra Kragerø, både ledere og konfirmanter fra begge uker. Det blir mye moro,
aktiviteter, gruppemøter, musikk, bading,
mat og show. Dette bør du ikke gå glipp av!
Teen Camp har egen leir.

En helg med mye fart, spenning og opplevelser! Helgen er åpen for alle! Vi har vært så
heldige at vi får bruke OL-anleggene og alle
de aktivitene som er bygd rundt anlegget. Av
aktiviteter kan vi blant annet friste med bobrafting, paintball og mye annet! Det blir god
stemning med show, musikk, lovsang, god mat
og fellesskap. Teen Camp har egen leir.

Vi møtes i Oslo for å bygge lederfellesskapet. Det blir blant annet besøk til
menigheter og samarbeidspartnere i
Oslo-området. Mye inspirasjon og påfyll!

www.hekta.no/gjensynstreff

www.hekta.no/action

2019
hekta samarbeider med:

hekta er en organisasjon som
ungdom kan hekte seg på fra
konfirmantalder og oppover.
Hovedoppgaven til hekta er å lage
store felles konfirmantleirer og

www.hekta.no

lære opp konfirmantledere.
hekta samarbeider tett med menigheter
i Den norske kirke.
Leirene er åpne for alle ungdommer.
Tilrettelegging for funksjonshemmede.

hektapa

Leiren er åpen for alle ungdomsledere og
alle som har vært på Teen Camp i 2019.

www.hekta.no/lederhelg

NYTTÅRSLEIR
28. desember– 1. januar
mesnali leirsted
Nyttårsleir i samarbeid med NMSU! Vi gjentar
suksessen fra de to siste årene og feirer nyttår
sammen på Mesnali, Du er herved invitert til å
være med! Det blir glede og fellesskap, langrenn, alpinbakke, juletrefest, lek, lovsang, forkynnelse og og stilig nyttårsball. Mange ungdomsledere vil være med å lage programmet.
Ta med deg en venn. Dette er åpent for alle!

www.hekta.no/nyttårsfeiring

Alle arrangementene er støttet av
K-stud – Kristelig Studieforbund.

2020

Håkons Hall 31. januar –2. februar og 7.– 9. februar.
Lederhelg 17.–19. januar.

