
KONFIRMANTTUR TIL 
GAUTEFALL FJELLKIRKE 
 
 
FREDAG 24. – SØNDAG 26. JANUAR 
 
 
Vi skal endelig på tur J Vi skal ha morsomme samlinger og ha det gøy sammen! Spise og kose 
oss. Lørdagen går vi ut av døra og vipps er vi i skianlegget. Her er det mulig å gå på bortoverski, 

eller renne i bakkene. Det er også fullt mulig å bare sitte i varmestua J Mange fra 
staben i Grimstad menighet er med som ledere, pluss noen tidligere 
konfirmanter og en ledergjeng fra Grimstad TenSing. 

Dette blir le-gen-dar-isk!!! 
 

 
 
TA MED: 

§ Sovepose og laken 
§ Toalettsaker 
§ Klær til ute og inneaktiviteter 
§ Bibel 
§ Ski, eller slalåm/brett-utstyr hvis man 

ønsker det (husk hjelm!!!) 
§ Drikkeflaske 

 
 
PRAKTISK INFO: 

§ Avreise fra FMU-huset ved Fjære kirke 
fredag kl. 17.00 (møt opp i god tid) 

§ Hjemreise fra skianlegget på Gautefall 
søndag ca kl. 16.00. (Foresatte får sms når 
vi er på vei hjemover ;) 

§ Lørdagen tilbringes hele formiddagen 
ute/i skianlegget 

§ Søndagen blir det lagt opp til andre 
uteaktiviteter fram mot avreise. 

§ Det er mulig å leie skiutstyr på Gautefall 
hvis noen ønsker det. (250,- kr) Gi 
beskjed om det ved påmelding. 

§ Vi ordner heiskort som gruppe J 
 
 
PRIS: 

§ Turen koster 950,- kr. Dette inkluderer all 
mat, overnatting og busstur. 

§ Dagskort i skiheisen koster 250,- kr 
§ Totalt for tur og dagskort: 1.200,- kr 
§ PS til foresatte: Dersom noen har 

betalingsproblemer kan dere henvende 
dere til oss så vil dere få turen til redusert 
pris uten at noen får greie på det. Kontakt 
enten Synnøve Espeland på kirkekontoret 
(37090121) eller Gunnar Edvard 
(41344227) 

 

PÅMELDING: 
§ På SMS til Gunnar Edvard 41344227 så 

fort som mulig, og senest fredag 17. 
januar. 

 
 
BETALING: 

§ Betales til kontonr. 30002599186 
§ Betalingen merkes med navn og 

«konfirmanttur» 
§ Hvis det ønskes dagskort i bakken betales 

det også i denne betalingen. 
 
 
SPØRSMÅL? 

§ Kontakt Gunnar Edvard! SMS/ring: 
41344227, email: 
geng@grimstad.kirken.no 

 
 
ANNET: 

§ Gunnar Edvard er turansvarlig og 
tilgjengelig på telefon hele helgen 
41344227 

§ Sogneprest Hjalmar Bjerga er også 
tilgjengelig 90828563 

§ En selvfølgelighet til slutt: Gledesrus er 
både tillat og anbefalt, men den må 
«anskaffes» på naturlig vis. Ved bruk av 
kunstige rusmidler i løpet av turen blir 
foresatte kontaktet og må hente 
konfirmanten. 

§ Dette blir himla gjildt J 


