Om MBU
Hvem er vi ?
Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund er det organet i
Metodistkirken i Norge som har
ansvar for de unge i kirken.
Leirer som denne utgjør en
stor del av arbeidet vårt for
barn og unge i kirken. Under
ledelse av Stephanie Buadu jobber vi året rundt
for at de unge i kirken vår skal ha det bra.

Hva gjør vi?
Sommerleir, nyttårsleir og
konfirmasjonsleir de tre faste
leirene vi har i løpet av et år.
Misjonsleir i samarbeid med
misjonsrådet arrangeres
omtrent hvert andre år. I
tillegg til å støtte lokallag har
vi også ansvar for kirkens
ledertrening, Timoteus. For
mer informasjon om aktiviteter i din by se våre hjemmesider.

Vi ser frem til å ha med

Med hodet i himmelen
og beina på bakken!

akkurat deg på leir.

For mer info: www.metodistkirken.no/mbu

PÅMELDINGSFRIST 01.
desember

.

NYTTÅRSLEIR
2018 – 2019
28. desember - 1.januar
KRIK høyfjellssenter
Hemsedal

Praktisk informasjon
På nyttårsleir skal vi finne på mye gøy sammen. Det vil
være mulig å dra i slalombakken to av dagene, og ellers
kan vi friste med Hemsedal Games, underholdningskvelder, samtalegrupper og bibeltimer, kveldsmøter og en
super festmiddag på selveste nyttårsaften. Høres dette
spennende ut ? Bli med oss på leir da vel!
Aldersgrense : 15 år (9. klasse og oppover)

Bussreise
28.12: Oslo Bussterminal (Galleriet) kl. 14:30.
Hemsedal kl. 19:35

Annen informasjon
Pris og betaling
1850 kr
Søskenpris 1750 kr.
Skipass
Ungdom (7-17 år)
Voksen (18+)

én dag/ to dager
296/592
371/742

PS: Prisen for skipass forutsetter min. 20 stykker, ellers blir
det ordinære priser. Får vi ikke 20 stykker gis dette beskjed
om sånn at man evt. kan trekke seg hvis man ønsker det.
De av dere som også har behov for å leie skiutstyr gir beskjed
om dette i påmeldingen, og hvilken type ski
dere leier. Alt det praktiske ift. skileie og heiskort skal gå gjennom MBU, så gjør MBU bestillingen med skistar. For mer informasjon/priser for skileie se
https://www.skistar.com/no/hemsedal/

1.1: Hemsedal kl 13:00. Oslo Bussterminal (Galleriet) kl.
18:30. OBS! Avgangstider er ca. tider. Nøyaktige tidspunkt
sendes ut til påmeldte når dette er oppdatert i ruteopplysningen. Vi følger vanlig rutebuss, så husk å bestille bussbilletter tidligst mulig, helst da på forhånd for å sikre dere
plasser.

Deltakeravgift (+ heiskort og leie av skiutstyr) betales inn til
MBU innen 15. desember og kan betales inn på kontonummer 3000.17.72070. NB: Husk å merke hvilket skiutstyr og
heiskort dere betaler for, i betalingen.

Påmelding

Magnus Holten Skånlund: Tlf: 41254825 epost: magnusskanlund96@gmail.com

Påmelding gjøres pr. mail til MBU-kontoret innen
1. desember (Husk å sende inn all info)

Med seg på laget har han et dyktig lederteam samt leirsprest.

- Navn
- Adresse
- E-post
- Fødselsdato og år
- Menighet
- Romønske
- Om du ønsker heiskort, hvilken type
og hvor mange dager
- Matallergi/sykdom/diett
- Ok å være med på bilder som publiseres ?
- Foreldres/foresattes navn og mobilnr.
- Mobilnummer til deltaker
Påmelding sendes til mbu@metodstkirken.no Pakkeliste og mer informasjon sendes til oppgitt e-post

#MBUNORGE
IKKE GLEM Å FØLGE MED PÅ
SOSIALE MEDIER!

Leirsjef

PÅMELDINGSFRIST 1. DESEMBER
BETALINGSFRIST 15. DESEMBER

Kontakt oss
E-post: mbu@metodistkirken.no
Tlf. 22 33 27 18
Pb. 2744, St.Hanshaugen
0131 Oslo
Besøk oss på nettet:
www.metodistkirken.no/mbu

