Til foreldre/foresatte og andre frivillige voksne i
menigheten som deltar i Håkons Hall
Takk for at dere stiller opp og blir med til Håkons Hall. Vi trenger dere!
Noen kommer på dagsbesøk og andre blir med hele helga. Vi er takknemlige for begge
deler!
Når dere kommer til Håkons Hall på dagsbesøk, så kan dere kontakte de som sitter i
resepsjonen. De er rett innenfor hovedinngangen. Da får dere vite hvor dere skal møte
opp til dugnadene.
Mat
Hekta-leiren samarbeider med kjøkkenet i Håkons Hall.(Kjent under navnet ”På bordet”.)
Kokkene der lager middagene ferdige til oss, og dette blir kjørt inn i hallen i store
varmeskap og på traller. Jobben for middagsgjengen blir å sette frem maten på store
bord og fylle på etterhvert som maten forsvinner. Etterpå ryddes alt bort, og bord og
utstyr vaskes. Maten serveres på engangstallerkener laget av tørre palmeblader.
Konfirmantene har med kopp til drikke.
Brødmåltidene ordnes av foreldre/frivillige, og alt av mat er på et lager rett ved
spiseplassen. Vi skal grille ute og i lavoer på fire steder begge dagene, så her trengs det
varme klær.
Hovedansvarlig for all matservering er Anita Ødegården fra Grue i Hedmark. Hun har
lang erfaring fra matservering på Hekta-leirer. Mobil til henne er: 90543017. Det blir laget
lister hvem som deltar på de ulike måltidene.
Det serveres frokost, lunsj ute og inne, middag og kveldsmat/nattmat. Gi beskjed til
menigheten om dere ønsker spesielle vakter. Dere som er nattevakter en natt eller tar en
halv nattevakt, settes opp på matvakter på ettermiddagen der det er gitt beskjed om det.
(Menigheten legger inn ønsker fra dere i et skjema).
Andre oppgaver for foreldre/foresatte:
Hygiene: Leiren trenger hygieneteam som vasker og desifiserer bad og rydder søppel.
Viktig oppgave. Det er tre team som bytter på å gjøre denne oppgaven.
Kontaktperson her er Matilde Opsahl, mobil: 97647413
Nattevakter:
Alle menighetene har med nattevakter til egne konfirmanter. Det gjør at sikkerheten på
natta er godt ivaretatt. Nattevaktsjefen vil spørre noen om å hjelpe for å få til en helhet
på nattevakttjenesten. Det er viktig at nattevakter kan være behjelpelige der vi ser at
behovet er størst.
Det er nødutganger rundt hele Håkons Hall. Disse åpnes hvis brannalarmen går. Alt
styres av ansatte i Håkons Hall som er på vakt 24 timer i døgnet. De sitter i
Sportssenteret. Her må man gå for å få lyset av på natta. De kan spørres om det meste.

Helseteam: Hovedansvarlige her:
Maja Nøkleby, mobil 95046667 og Ingunn Sandvik, mobil 97956197
Kantine
I Håkons Hall er det en egen kantine rett til venstre for hovedinngangen. Denne kantina
er for ansatte, alle frivillige medarbeidere/foreldre og ungdomsledere. Her er det åpent
24 timer i døgnet. Fra 00.00 – 07.00 er det selvbetjening. Det er bare å åpne kjøleskapene.
All mat tilhører leiren.
Lørdag kveld kl. 21.00 er det Frivilligfest/voksenfest i kantina for foreldre/foresatte og
andre voksne fra menighetene. Det blir hyggelig program med Anne Flugstad, Tore
Thomassen og musikere. God mat serveres.
For dere som skal overnatte
Det er ordnet med rom/leilighet på Birkebeineren hotell og appartment til de som har
gitt beskjed om det. Det er bare å gå dit og få nøkkel til rommet/leiligheten.Det er kort
vei fra Håkons Hall. Foreldre fra samme menighet bor sammen i hytter/leiligheter. Det
er 3 soverom, en stue med soveplass, kjøkkenkrok og to bad i hver leilighet. Hvis noen
kan dele rom med andre, så er det bra. Da får vi utnyttet alle sengene. 6 – 7 senger i hver
leilighet. Vi har også noen enkle rom med bad ved behov. Overnatting meldes inn til
menigheten dere tilhører. Det er ferdig oppredde senger til alle voksne som overnatter
på Birkebeineren både i leiligheter og rom.
Menigheten betaler for overnattingen til voksne. All mat spiser dere i Håkons Hall. Alt er
gratis for dere. (Det er ikke beregnet frokost på Birkebeineren for voksne/ledere på
konfirmantleiren.)
Reise/parkering
Det er mulig å reise med konfirmantbussene fra hjemstedet til Håkons Hall. Dere som
kommer med bil kan parkere rett ved Håkons Hall. Gratis parkering.
Informasjonsmøte for frivillige, nattevakter og andre voksne ledere fredag kveld kl. 22.30
i kantina i Håkons Hall. Flott om så mange som mulig kommer dit.
Fredag er det åpningssermoni ved hoppbakkene kl. 20.30. Stemningsfullt program.
Avgang fra Håkons Hall kl. 20.00. Ta på godt med varme klær og gode vintersko.
Velkommen! Dette er verdt å få med seg.
Det sendes ut vaktlister uka før leiren. Vær vennlig å gi beskjed om e-postadresse ved
påmelding.
Takk igjen for innsatsen du vil gjøre for alle konfirmantene, unge ledere og for hele
arrangementet. Vi håper det skal bli en hyggelig helg!
Vennlig hilsen Åse Mari Kessel, e-post: kessel@konfirmantleiren.no
Mobil: 90141225
Andre personer som kan svare på spørsmål ang. dugnader:
Kari Kjetlien, mobil 91187515.
Matilde Opsahl, mobil: 97647413

