We’ve offered the Raleigh community
space-saving solutions for the past 10
years. We recommend Northwind Traders
to anyone who will listen to us. They
helped us reclaim over 700 square feet of
our house!” - Annie D. Balitmore

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 Audun Westad 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 GLEDER OSS TIL Å HA MED

Med hodet i himmelen
og beina på bakken!

AKKURAT DEG PÅ LEIR!

PÅMELDINGSFRIST 30.
SEPTEMBER

For mer info: www.metodistkirken.no/mbu
.

KONFRIMANTLEIR
25.oktober—28.oktober
Solåsen Leirsted og Leirskole

Annen informasjon
Praktisk informasjon
Leirstedet
Solåsen Leirsted og leirskole ligger ved kysten i nærheten av Kjerringvik. Kun 12 km fra
Larvik og 20 km fra Sandefjord Lufthavn
Torp. For mer informasjon, gå til hjemmesiden deres: https:://www.solasen.no

Transport
MBU vil ordne med transport fra Oslo S, Larvik Jernbanestasjon, Torp Lufthavn og Horten Fergeleie i form av buss og biler. Vi kommer tilbake med nøyaktig avgangstid for disse holdeplassene når det nærmer seg. Men
mtp. flybilletter etc. som skal bestilles kan
dere ta utgangspunkt i disse tidene torsdag:
Oslo S 15:30, Larvik Jernbanestasjon:
17:30, Torp Lufthavn: 18:00, Horten Fergeleie kl. 17:15 og retur Solåsen søndag: kl
12:00
NB: Påmelding for transporten er bindende

Pakkeliste
- Sengetøy (laken, pute-og dynetrekk).
- Toalettsaker
- Håndkle
- Klær og sko til å være ute i all slags vær!
Husk, det kan være kaldt!
- Bibel og skrivesaker
Valgfritt å ta med:
- Lommelykt
- Penger til godteri. (Ryktene sier at det er en
liten kiosk der)
- Penger til misjonsprosjektet
- En morsom ting du kan bruke på underholdninga

Reiseutgifter
- MBU dekker reiseutgifter fra kr. 550 t/r og oppover og
kvitteringer skal sendes inn til MBU-kontoret senest to
uker etter leiren. Dette forutsetter billigste reisemåte.
Deltakerne må ta vare på alle billetter (tog, fly, båt, buss
osv), for å få tilbake reisepenger, og slik at de kan sendes inn med felles reiseregning fra menigheten etter
leiren. Dette gjelder ikke transporten fra Oslo og Horten/
Torp. Pris pr. person er kr. 300 t/r fra Oslo og kr. 100 t/r
Horten/Torp/Larvik (betales ikke på bussen, men i ettertid sammen med faktura for selve leiren som kommer
fra MBU-kontoret til menighetene)
P.S: sjekk ungdomsbilletter på SAS og Norwegian, der
får man flybilletter tur/retur til under tusenlappen.
Selve leiren koster kr. 1700 + reise og betales i etterkant
av leiren til den enkelte menighet.

Leirsjef

#MBUNORGE
IKKE GLEM Å FØLGE MED PÅ
SOSIALE MEDIER!

Lars Fotland, kontakt: 48609797 eller epost: fotland98@gmail.com

Påmelding
Påmelding gjøres samlet for konfirmantgruppen til
mbu@metodistkirken.no.

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

