KONFIRMANT
WEEKEND
PÅ
STEMNESTADEN

13-15
SEPTEMBER
2019

Weekend er noe av det kjekkeste vi kan gjøre.Vi blir godt kjent
med hverandre, det blir mye lek og moro, og vi får god mulighet
til å snakke og være sammen.
Vi skal reise til leirstedet Stemnestaden i Grinde. Stedet eies av
Normisjon og har god plass til oss. Stedet er godt utstyrt og
ligger i naturskjønne omgivelser.
Romfordelingen bestemmes på
Stemnestaden. Dere vil ligge på
flermannsrom. Hvert rom har
eget bad.
Stedet har store og gode lokaler
som vi vil bruke til forskjellige
aktiviteter. Vi kommer også til å ha aktiviteter ute.
Gled dere!

Hva skal vi gjøre
Konfimantene skal være med på undervisning, temasamlinger
teambuilding. Det blir inne og ute aktiviteter, aktive samlinger og
rolige samlinger. Dette blir en kjekk og variert helg.

Hva skal vi ta med?
- skikkelige uteklær, regnklær, støvler ( se værmelding viktig!)
- klesskift
- sovepose/sengetøy, husk laken og putetrekk
- toalettsaker, husk håndkle
- bibel
- tøfler, det er litt kaldt på gulvet
- alle tar med snop for ca 30. kr til fellessen
- weekenden koster kr. 600. Vi tar imot betaling på
Stemnestaden, vips eller kontant. Dersom noen skulle ha
vanskeligheter med betaling, så finner vi en løsning. Ta kontakt.
Hva trenger vi ikke ta med?
- Pc, iPad eller lignende. Det vil ikke bli tilgang til nett på leiren.Vi
kan heller ikke ta ansvar for sikkerheten til slikt utstyr.
- Vi bruker mobilhotell når vi har undervisning
- Ekstra mat. Leiren er med full kost og losji!
Obligatorisk:
Konfirmantweekend er en obligatorisk del av
konfirmantopplegget vårt. Vi trenger ikke påmelding. Dersom du
er nødt til å be om fritak og ikke kan delta, må du ta kontakt
med Charlotte snarest, og senest innen 11. sept. Fritak må
kompenseres i ekstra gudstjenester.

Charlotte – mobil: 99027016

Reise
Konfirmantene møter på Stemnestaden i Grinde fredag 13. sept.
kl 18.00. Fint om dere prøver å ordne med felleskjøring.
Foreldre henter konfirmantene på Stemnestaden søndag 15.sept.
kl 10.00 og kjører de til Åkra kirke, hvor vi avslutter
weekenden med gudstjeneste kl 11.00
På gudstjenesten får foreldrene anledning til å se noe av det
konfirmantene har lært på weekend.

Veibeskrivelse:
- kjør til Aksdal i Tysvær
- følg E34 videre mot Bergen
- etter ca 1200m, ta av til høyre på rv. 515 mot Nedstrand
- etter ca 500m ta av til venstre mot
Stemnestaden leirsted. Total kjøretid ca. 35min.
- Adresse: Grindeveien 87, 5570 Aksdal

