
 

KICKOFF-KVELD 
Alle som melder seg på turen vil bli 

invitert til en kickoff-kveld i vår der vi 

blir litt kjent med hverandre, får et 

lynkurs i estisk og varmer opp til den 
store turen til  

ESTLAND 
SOMMEREN  

2019 

UNGDOMSTUR 
2.-9. AUGUST 

Bli med til 

ESTLAND 
I SOMMER!!!  

 



 Bli med på sommerens høydepunkt: 
Ungdomstur til Estland med Birkeland og Sædalen menig-
heter! 

 
Vi nevner stikkord som:  
sol, bading, lek, konkurranser,fotball,venner,  
vennskapsmenighet i Estland, samtaler, leirsted,  
lovsang, fellesskap, byferie(Tallin),nye opplevelser. 
   

En sommer du sent vil glemme!!! 
 

Vi vil ha DEG med på turen! 
Her kommer det du trenger å vite: 
 
NÅR 
2.- 9. august 2019 
 

HVEM 
Ungdom som er ferdig med 8. klasse  og oppover 
 

OPPLEGG 

Vi  reiser med fly begge veier. Oppholdet i Estland blir todelt. Vi 
starter på et leirsted utenfor Tallinn. Her blir det  
aktivitetsdager med bading, ballspill, leker, samtaler,mat,  

andakt, lovsang, besøk av estiske ungdommer mm. Vi skal også 
være med på gudstjeneste i vennskapsmenigheten vår Mustamäe og 
Sakko. Deretter drar vi til Tallinn. Her blir det bydager med sight-

seeing, kafèbesøk, fellessamlinger mm.  
Et detaljert program vil bli presentert på foreldremøtet i vår. 

 

En innholdsrik og gøy ferie! 
 

MELD DERE PÅ INNEN 15.FEBRUAR 
Påmeldingslink ligger på hjemmesidene til Sædalen og  
Birkeland menigheter.  
 

PRIS 

Max 6500. Vi jobber for å få prisen noe ned gjennom  
dugnadsarbeid og støtteordninger. 
Prisen inkluderer reise, opphold og det meste av mat. 
(Deltakerne betaler selv lunsj og middag to av dagene i Tallin.) 
Når vi reiser som en stor gruppe blir flybillettene litt dyrere.  
Dette velger vi å gjøre for at alle kan reise på det samme flyet. 
 
Vi har som prinsipp at ingen skal være hjemme fra turer pga 
økonomi. Dersom noen har behov for å få turen helt eller delvis 
støttet-ta kontakt med administrasjonsleder Eli Heggdal på  
eh462@kirken.no/55362281.  
Alle henvendelser behandles konfidensielt. 
 

FORELDREHJELP 

Vi er på utkikk etter noen foreldre som kan være med og  
organisere dugnadsarbeid for å få prisen på turen ned. Gi beskjed 
hvis noen vil bidra med dette. Hvis noen  har kontakter i firmaer 
der de har behov for dugnadshjelp er vi interessert i å vite det 
også. 
 

FORELDREMØTE OG MER INFO 

Foreldre/foresatte til de som melder seg på vil bli innkalt til et 

infomøte i vår. Vi vil også sende ut detaljert  informasjon om 
turen til alle påmeldte på mail. 

LEDERE PÅ TUREN 

Ledere på turen: Bård og Kjersti Gautestad Norheim, Amund 

Hosøy, Leidulf Øy, Andreas Weltzien og 
Sigrid Trætteberg Fahlvik. 
I tillegg vil det være med ungdomsledere. 

SPØRSMÅL 
Kontakt Sigrid Trætteberg Fahlvik st879@kirken.no/ 98818687 
eller Leidulf Øy lo344@kirken.no/ 48991909 
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