
 

Velkommen til skiweekend i Hafjell! 

NÅR: 8.-10. mars 

HVOR: Øyer ungdomsskole nær Hafjell Alpinsenter 

HVEM: Ungdom fra 10. klasse og oppover 

HVORDAN: Meld deg på til Anja (47467617) innen 1. mars 

PRIS: 1000 kroner + evt. skikort 

 

Skiweekend i Hafjell er en tradisjonsrik, actionfylt og veldig hyggelig tur i regi av 

Våler og Svinndal menigheter. I år åpner vi opp for at alle fra 10. klasse og oppover 

kan bli med. Det er et begrenset antall plasser, så førstemann til mølla!  



PAKKELISTE: 

-Uteklær og sko 
-Liggeunderlag og sovepose 

-Pysjamas/koseklær 
-Innesko/tjukke sokker 

-Ullundertøy 
-Klesskifte til tre dager, tenk praktisk 
-Håndkle, dusjsaker og toalettsaker 

-Klær til volleyballturnering 
-Bibel og skrivesaker 

-Evt. ski, snowboard e.l. 
-Evt. penger til skikort 

-Evt. sitteunderlag 
 

 

PRAKTISK INFORMASJON: 

Vi drar fra parkeringsplassen ved Kirkebygden ungdomsskole kl. 17.00 fredag 8.3., 

og er tilbake ca. 20.00 søndag 10.3. samme sted. Dette er en tur i regi av Den Norske 

Kirke i Våler og Svinndal, og er et rusfritt tilbud til ungdommene i bygda. I løpet av 

helga blir det blant annet kveldssamlinger, leker, volleyballturnering, skikjøring (for 

de som vil) og ikke minst flott fellesskap. 

Vi har mulighet til å stå i bakken lørdag og søndag. Evt. skikort må dere kjøpe selv. 

Informasjon om dette finner dere på www.hafjell.no For de som ikke ønsker å stå i 

bakken så er det eget opplegg i og rundt skolen vi sover på, med blant annet 

småturer, soling, grilling og prat. 

For å melde seg på må ungdom under 18 år få en foresatt til å skrive en SMS til Anja 

(47467617) og skrive hvem som ønsker å bli med til Hafjell + foresattes fulle navn. 

Ungdom over 18 år kan selv skrive SMS og melde seg på.  Påmeldingsfrist 1. mars. 

Pris for turen er 1000 kroner. Inkludert i prisen er buss t/r, overnatting og mat. 

Pengene settes inn på konto 1503.49.06677 og merkes «Hafjell». Frist: 5.mars. 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

TILRETTELEGGING? Har du behov for sosial, praktisk eller økonomisk 

tilrettelegging, så ikke nøl med å ta kontakt med Anja. Vi jobber for å være 

inkluderende menigheter. 

LEDERE: Vi jobber fortsatt med å rekruttere flere frivillige voksne til turen. Til nå er vi 

tre voksenledere: Anja Rio (47467617), Eileen Ulseth (98069818) og Lise-Kristin 

Aaberg-Ljunggren (92423861). 

FRIVILLIG? Er du foresatt/voksen og ønsker å bli med som voksenleder på turen, så 

ta gjerne kontakt med Anja. Dette gjelder også dersom du er mellom 18-22 år og 

ønsker å være med som Ung Voksen-leder. 

Vi gleder oss!  

Med vennlig hilsen voksenlederne og ungdomslederne i Våler og Svinndal 

menigheter 

http://www.hafjell.no/

