Introtur for Århus Firmander, 2018

Hej Firmander!
Nu er tiden kommet til at i skal lære hinanden lidt bedre at kende. Sammen med en masse ledere for KUK skal i
afsted på en weekend fra den 9. til den 11. november, så i kan blive rystet rigtig godt sammen. Leder teamet glæder
sig!

Hvor?
Vi skal ud til Hald Sø Lejren, et rigtig godt lejrsted med plads til op til 76 personer. Det ligger lige i nærheden af
Gammel Almind, som er en lille by 10km syd for Viborg. Hald Sø Lejren har adressen Gammel Almindvej 6, Gammel
Almind, 8800 Viborg.
Hvis i vil vide mere om stedet kan i kigge ind på www.fdfonline.dk/HSL
VIGTIGT: Fredag aften skal i selv have madpakke med, da vores køkkenhold ikke får fri før om aftenen. Alle andre
måltider sørger vi for.

Ud og hjemrejse
Vi tager afsted fradag den 9. November, fra Musikhuset i Århus.
Vores bus går kl 18, så i skal være der senest 17:45. Det er for at vi har tid til at få læsset bagage ombord og
gennemgået deltagerlisten så vi ved at alle er der.
Hvis i er i tvivl om hvor ved musikhuset det er, så vent foran indgangen, så kommer en af lederne over og henter jer.
Vi kommer hjem søndag den 11. November, og vi ankommer igen til musikhuset.
Vi tager bussen ude fra Hald Sø Lejren kl 15, så vi er hjemme ved musikhuset omkring 16.
Skriv til KUKAarhus@gmail.com hvis i har nogle spørgsmål, eller ring til Lukas B. Nordentoft (Lejrchef) på 53 63 06 95.
Hvis i på dagen er forsinkede, så ring også til lejrchef Lukas på 53 63 06 95. Det er MEGET vigtigt at i giver besked, så
vi ved om alle er med eller ej!

Program for weekenden:
I lederteamet har vi lavet et rigtig godt program for weekenden, med fokus på fællesskab og tro.
Programmet samt deltagerlisten og lederlisten kan findes under ”Program og Indhold” på Suaarhus.dk
(https://suaarhus.dk/program-og-indhold_firmander/)

Pakkeliste
Kryds af
MADPAKKE - Til Fredag aftensmad
SOVEPOSE/DYNE
HOVEDPUDE
LAGEN
BETRÆK - Til hovedpude og dyne
HÅNDKLÆDE
TOILETSAGER - Tandbørste, tandpasta, shampoo
SKO - Indendørs og udendørs
TØJ - Til al sags vejr.
SYGESIKRINGSKORT - Husk det
MEDICIN - Hvis du bruger medicin, så tag det med og informer lederne
inden lejren, ente på KUKAarhus@gmail.com eller over tlf.
MUSIKINSTRUMENT - Hvis du kan spille et instrument er du
velkommen til at tage det med!
BIBEL - Der er undervisning om lørdagen, så tag jeres bibel med
PENALHUS OG BLYANTER

VIGTIGT - REGLER OG ALLERGIER
ALLERGIER:
Hvis du har allergier, eller ikke kan tåle bestemt mad, så skriv ind til KUKAarhus@gmail.com. Det er vigtigt at vi ved
hvad folk ikke kan tåle i god tid, så vi kan få god mad alle sammen.
TELEFONER:
Vi fraråder at man tager smartphone, tablets og computere med på lejren. Deltagerne får ikke tid til at benytte sig af
dem, og hvis vi ser dem blive brugt under aktiviteter (medmindre det er en del af aktiviteten) så vil vi konfiskere dem
indtil lejren er slut.
Vi tager på lejr for at være sammen med andre, ikke for at være sammen med vores mobiler.
ALKOHOL: Det er forbudt at medbringe eller indtage alkohol for alle deltagere, uanset alder. Hvis man medbringer
alkohol vil det blive konfiskeret, og man vil blive sendt hjem for egen regning.
RYGNING: Rygning er ikke tilladt for deltagerne.

KONTAKT
Hvis du har nogen spørgsmål, informationer eller bare er nysgerrig, så er her kontaktoplysningerne for de vigtigste
ledere. Hvis du ikke ved hvem du skal spørge kan du bare skrive til Lukas eller KUKAarhus@gmail.com
Rolle
Lejrchef

Navn
KUK Århus
Lukas B. Nordentoft

Email
Tlf.
KUKAarhus@gmail.com
LukasBNordentoft@gmail.com 53 63 06 95

