
 
 
 
 
 

Kickoff-tur til 
BLESTØLEN LEIRSTED 

6. - 8. Januar 2017 
 
Godt nyttår!  
 
17. januar begynner 47 nye konfirmanter i Heggedal menighet og vi må være 
klare til de kommer! Kickoff-turen er for å forberede og samkjøre oss ledere før 
det begynner for alvor  
 

Praktisk info: 
 

Avreise: Fredag 6. jan kl. 17.00. Oppmøte ved Heggetun (vi reiser med minibuss) 
 
Retur:  Søndag 8. jan. ca. kl. 17.00 ved Heggetun  

 
Pakkeliste: 

 Sovepose 

 Pute m/trekk 

 Laken 

 Bibel og skrivesaker 

 Klær (Ta også med gode varme uteklær) 

 Tjukke sokker/Innesko 

 Toalettsaker 

 Håndkle 

 Ett brød + to pålegg 

 Godteri (hvis du ønsker) 

 Godt humør 
 

Pris: kr. 200,- i egenandel. Beløpet kan betales inn på kontonummer 
1644.15.38948 eller på VIPPS 82560. Merk innbetalingen med navn og «Kick-off 

Team Heggedal». 
 
NB: 
I stedet for andakt lørdag kveld skal vi ha en delekveld. På delekvelden skal alle som er 

med på turen dele noe med de andre. Det kan være en personlig fortelling, en sang, et 

dikt eller en fin historie du kan. Noe du har lyst til å dele med de andre, noe som sier noe 

om deg som person. Her er det bare å være kreative  
 

 



Litt info om leirstedet: 
 

Blestølen er et leirsted som eies av Buskerud KFUK/M og ligger på Blefjell, ikke så langt 

unna Kongsberg. Vi blir fordelt på rom med 3-9 sengeplasser i hvert rom. 

Romfordelingen gjøres kjent når vi kommer frem. Blestølen har dusj og toalett inne og et 

godt utstyrt kjøkken. Selvfølgelig er det peis og piano, så det vil bli mulighet for både 

peiskos og allsang. 
 

Mer info om leirstedet finner du her: http://kfuk-kfum.no/om-oss/ 
nyheter/krets/leirsted-buskerud 

 

 

Kort om program: 
 

 Sosialt 

 Dele-kveld, se ovenfor 

 Enkeltsamtaler 

 Musikal/forestillingsplaner 

 

 

Vi gleder oss til en koselig helg sammen   
 

 
Hilsen: 
Marianne og Magnus  
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