Vi har gleden av å innby deg til
KONFIRMANTWEEKEND!
Sted:

Gautefall fjellkirke, tvers over veien for Alpinsenteret

Tid:

lørdag 2. til søndag 3. februar 2019!

Reise:

Bussen går fra Kragerø kirke lørdag 09.00. Møt opp i god tid. På søndag er
vi tilbake ca.kl.17.30 (Buss kl. 16.00 fra Gautefall)

Ledere:

Sokneprest Harald Monsen er leder for turen. Ellers blir flere erfarne
ungdomsledere med. Vi gjør for ordens skyld klart at turen juridisk sett er
frivillig og på eget ansvar, og at hver enkelt må sørge for eventuell
reiseforsikring.

Program:

Uteaktiviteter, vintersport, gruppearbeid, konkurranser, mye moro,
sportsgudstjeneste, mm. Ved siden av aktivitet i alpinanlegget, er det flotte
langrennsløyper i området. Det er også mange akemuligheter. Ellers brukes
leirstedet til forskjellige ute- og inneaktiviteter.

Økonomi:

Turen til Gautefall koster ingenting ettersom den er ”innbakt” i den konfirmantavgiften dere
betalte i høst. Det dekker reise, overnatting og mat.
NB! Dagskort og evt. utstyrsleie må betales av den enkelte. Prisen for 1-dagskort er for
tiden kr.330,- to-dagerskort koster kr. 600,-. Evt. utstyrsleie skjer på skisenteret og må tas
hånd om av den enkelte. (http://www.gautefall-skisenter.no/priser)

Påmelding: Turen er ikke obligatorisk, men vi har som mål at alle blir med! Av hensyn til
innkjøp av mat og bestilling av buss er det viktig at vi vet hvem som er med!
NB!
Vi må ha bindende påmelding innen fredag 25.januar
på tekstmelding til 90076544. Skriv fullt navn!
Regler
Om røyk og rus gjelder samme regler som på skolen. Kjøring i bakkene skjer med hjelm som lånes ut av skisenteret.
Hærverk og plaging av andre tolereres ikke og medfører evt. erstatningsansvar og hjemsendelse på foreldres regning.
Ellers gjelder vanlig folkeskikk og de beskjeder som blir gitt av lederne.

Huskeliste
• Klær til uteaktiviteter. Ikke glem lue, hansker osv. Det kan bli kaldt på fjellet.
• Termos om du ønsker kakao i bakken eller på tur.
• Tykke sokker eller tøfler til innebruk
• Sovepose eller dyne, samt laken og putevar,
• Bibel og skrivesaker
• Skiutstyr/snowboard/akebrett/ etc.
• Ring oss på forhånd hvis det er noe vi bør vite om medisiner o.l

Sokneprest og konfirmantansvarlig Harald Monsen, tlf 35 98 6360/900 76544

