Til konfirmanter og ungdommer

hva skal du ha med deg?
Ta med deg sovepose, laken, pute, gode innesko, (f.eks. joggesko), bibel,
penn, kopp, masse varme klær, ullsokker, vintersko, lue, votter, skjerf
eller ullbuff, ullundertøy, vinterbukse/overtrekksbukse, vindtett
utejakke og ullgenser (Da vil dere ha mest glede av alle de fantastiske
vinteropplevelsene ute. Alle skal være ute på åpningsseremonien). Ta
med ski/telemarkski/snowboard og tilhørende utstyr hvis du vil være
i Hafjell eller på Birkebeineren skistadion. Lett treningstøy hvis du
vil drive med idrett inne. Du trenger også toalettsaker og håndklær.
Håkons Hall har gode garderober og dusjer. Hvis du vil bade i et basseng i nærheten kan du ta med badetøy. Du trenger også litt penger til
Uganda-markedet. Det vil også selges t-skjorter/bånd med mer.

håkons hall
9.–11. februar

2018

påmelding
Konfirmanter melder seg på gjennom menigheten sin. Enkeltdeltakere,
Teen Camp-deltakere og ungdomsledere melder seg på gjennom nettsiden vår: www.konfirmantleiren.no
Hvis du lurer på noe kan du snakke med de som jobber i menigheten
din. Det er også mulig å kontakte ansvarlig leder Åse Mari Kessel,
e-post: kessel@konfirmantleiren.no
Påmelding til aktivitetene skjer til menigheten din før du kommer
på leiren. Mer informasjon om konfirmantweekenden vil du finne på
www.konfirmantleiren.no
Registrering og velkomst fredag 9. februar skjer fra kl. 17.30–19.00
Vi gleder oss til å se deg! Velkommen!
Hilsen alle ledere som jobber med leiren.
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kjære konfirmanter!
Vi ønsker deg velkommen til konfirmantweekend i Håkons Hall på
Lillehammer. I tre dager vil det myldre av liv når over 1000 ungdommer
møtes til lek, spennende aktiviteter, glede, fellesskap og masse moro.
Dette blir garantert en opplevelse du vil leve lenge på. Vi gleder oss til
å se deg og alle de andre tøffe, snille, rare, morsomme, fornuftige og
enestående konfirmantene fra din menighet. Her er det plass til ALLE.
Et stort fargerikt fellesskap hvor hver og en av dere er unike.
Leiren er tilrettelagt for alle uansett funksjonsnivå.

til deg som er fjorårskonfirmant
og deg som er over 16 år
Håkons Hall er også for dere! Det arrangeres Teen Camp for fjorårets
konfirmanter. Dere som er over 16 år og går på videregående eller eldre
kan være ungdomsledere. Vi trenger dere til mange slags oppgaver, og
dere blir med i en herlig ungdomsledergjeng på over 150 ungdommer.
Påmelding til å være ungdomsleder skjer på nettsiden,
www.konfirmantleiren.no.
Ungdomslederne har en egen planleggingshelg 19.–21. januar på
Lillehammer. Lederne møter torsdag 8. februar kl. 18.30

hvor bor vi?

dette får du oppleve:
͕ ͕ En helg med nye venner og godt fellesskap.
͕ ͕ Åpningsseremoni og fakkeltog
͕ ͕ En gruppeleder som vil være sammen med dere mye av tiden og som
vil sørge for at alle blir inkludert. Gruppa skal leke, løse oppgaver, be,
bli kjent i Bibelen og samtale om viktige ting i livet.
͕ ͕ Åpningsshow med mange spennende innslag.
͕ ͕ Konfirmantundervisning fra scena og i smågrupper.

Alle konfirmanter og ungdommer skal bo inne i en stor idrettshall.
Rundt på tribunene vil det sove hundrevis av ungdommer. Dette blir
både sosialt og morsomt. Hver morgen vil det bli vekking til musikk
og du kan reise deg opp å danse leirdansen med eller uten sovepose.
Deretter blir det deilig frokost og dagen er i gang. Alle får utdelt et
programhefte ved ankomst til Håkons Hall hvor hele programmet og
alt du trenger å vite står.

͕ ͕ Fellesskap rundt gode måltider, frokost, lunsj, middag, kveldsmat og
nattmat.

pris

͕ ͕ Flott program fra scena i Håkons Hall med dyktige musikere.

Hele helga koster 1300,– kr. Da er alle aktiviteter både lørdag og søndag
inkludert. Er du medlem i HEKTA, betaler du 1050,– kr.

͕ ͕ Mange voksne som vil være tilstede for at du skal ha det trygt og godt.

͕ ͕ Mange lærerike og opplevelsesrike aktiviteter i Lillehammer, Øyer
og i flere av OL-anleggene. Kjelkekjøring i freestyleanlegget med heis
opp, aking, skiskyting på Birkebeineren stadion, airboard, bobrafting,
slalåm, snowboard eller telemark i Hafjell alpinanlegg, teatersport,
forskjellige ballspill, bading, dans, band, kor og forming.
͕ ͕ Åpent, raust og omsorgsfullt miljø hvor vi tar vare på hverandre.
͕ ͕ Aktiviteter til inntekt for vårt skoleprosjekt i Uganda.
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