PRAKTISK INFORMASJON

Pris
Turen koster 600 kroner, men vi ønsker ikke at økonomi skal være til hinder for at
barnet kan delta. Så ta kontakt med Christine (Klepp) eller Johannes (Bore) om vi kan
være behjelpelige med deltakeravgiften.
Tidspunkt
Vaulali ligger på Tau i Ryfylket og vi reiser til og fra med hurtigbåt og buss.
Oppmøte er lørdag 09.30 ved hurtigbåtterminalen i stavanger.
Vi er tilbake i Stavanger klokken 15.00 på søndagen.

Program
På turen blir det varierte aktiviteter inne og ute, litt avhengig av været. Vi skal spille verdensspillet, hvor deltakerne får prøve seg som ulike land i verden og kjenne på
skjevfordelingen av verdens ressurser. Vi skal også ha underholdningskveld, kiosk og vi
skal ut i mørket å se om vi klarer Mission (Im)possible.
Behov for tilrettelegging/allergier
Ved behov for tilrettelegging og/eller allergier ber vi dere skrive det i påmeldingen.
Det er viktig for oss å vite dette tidlig, slik at vi kan ta hensyn til dette i planleggingen.
Ta også gjerne kontakt med oss på mail og telefon hvis dere ønsker.
Ledere
Hovedledere på turen blir Christine Åsbø Hansen (menighetspedagog Klepp) og
Johannes Voll (Trosopplærer Bore).
I tillegg blir det med andre voksne og ungdomsledere.
Påmelding
Påmelding gjøres på www.kleppkyrkje.no, der kan dere og skrive om det er noen dere
ønsker å ha som romkamerat. Påmeldingsfrist er 1. februar
Informasjonsskriv m/pakkeliste og annen info vil bli sent ut ei uke før leir.
Vi bare gjør dere oppmerksom på at vi minst må ha 25 påmeldte for å kunne gjennomføre turen.
Kontakt:
Bore: Johannes Voll - 47888788 - johannes.voll@klepp-kirken.no
Klepp: Christine Åsbø Hansen - 51789557 - christine.hansen@klepp-kirken.no

KLEPP KYRKJELYD

MISSION POSSIBLE
For deg som går i 7. klasse i Klepp og Bore Sokn

Vaulali 24.-25. februar

Vi har lyst å ha deg som går i 7.klasse med oss til Vaulali og Mission
Possible leir. Vi lover mange kjekke aktiviteter, både ute og inne,
underholdningskveld, kveldskino, samlinger og så serverer Vaulali
kjempegod mat!
Tema for leiren er misjon, og vi skal få lære og oppleve hva det vil si
å være kristen i andre steder i verden, vi skal også få kjenne litt på
hvor stor urettferdighet det er i verden og vi skal få prate og høre
litt om hvordan det er å være misjonær i et annet land.
På leir bor vi på rom og du kan komme med ønsker om hvem du vil
bo med. Hvert rom får sin leder som har ekstra ansvar for dere. Det
blir med en god gjeng med ungdomsledere, som har ansvar for
leiren sammen med de voksne.
Syns du dette hørtes kjekt ut? På baksiden er det mer informasjon
til de voksne. Du melder deg på via www.kleppkyrkje.no.

