ENDELIG KAN VI SAMLES!!!

Om MBU
Hvem er vi ?
Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund er det organet i
Metodistkirken i Norge som har
ansvar for de unge i kirken.
Leirer som denne utgjør en
stor del av arbeidet vårt for
barn og unge i kirken. Under
ledelse av Lisa Kristin Hanielsen jobber vi året rundt for at de unge i kirken vår
skal ha det bra.

NYTTÅRSLEIR
2021 – 2022

29. desember - 1.januar

Hva gjør vi?
Sommerleir, nyttårsleir og
konfirmasjonsleir de tre faste
leirene vi har i løpet av et år.
Noen år arrangerer vi
utenlandsleir. I tillegg til å
støtte lokallag har vi også
ansvar for kirkens ledertrening, Timoteus. Speider er
også en viktig del av MBU
sitt arbeid.
For mer informasjon om aktiviteter i din by se våre
hjemmesider.

Vi ser frem til å ha med
akkurat deg på leir!

Begrenset antall plasser,
vær rask for påmelding

Med hodet i himmelen
og beina på
bakken!
WWW.MBU.NO
WWW.MS-SPEIDER.NO

Fagerli Leirsted
Geilo

Praktisk informasjon
På nyttårsleir skal vi finne på mye gøy sammen. Og i år vil
vår danske søsterorganisasjon også delta. Det vil være
mulig å dra i slalåmbakken en av dagene, og ellers kan vi
friste med Geilo Games, underholdningskvelder, bibeltimer, og kveldsmøter og ikke minst en super festmiddag på
selveste nyttårsaften.

Nedre aldersgrense: Konfirmant i 2022

Reisevei
Geilo ligger midt mellom Oslo og Bergen med gode
kollektivmuligheter. Det er også enkelt å komme seg til
Geilo med bil fra Kristiansand og Trondheim.
Sjekk ut f.eks. vy.no for priser og reisetider.
MBU ordner lokal transport på Geilo.
For deltagere med lang reisevei er det mulig å søke reisestøtte. Ta kontakt med MBU-kontoret for mer info om dette.

Annen informasjon
Pris og betaling
2500kr
Pris for medlemmer av MBU: 2250kr
- dette inkluderer både direktemedlemmer og medlemmer via
lokallag eller speidergrupper.
Faktura vil bli tilsendt fortløpende på registrert epostadresse.

Skipass og skileie
Det vil komme mer info om skileie og heiskort på våre nettsider www.mbu.no så for dette er klart. Vi kommer også til å
sende ut info på mail til påmeldte om dette.

Leirsjef
Årets leirsjef er Jon Erlend Halvorsen,
E-post: jonhal4@gmail.com

Med seg på laget har han leirprest Silje Marie Halvorsen.
MBU-konsulent Ellen Irene Klepaker,
E-post: ellen.irene.klepaker@metodistkirken.no
Samt et dyktig lederteam.
Vi gleder oss!

#MBUNORGE
IKKE GLEM Å FØLGE MED PÅ
SOSIALE MEDIER!

Program, de store linjene:
29.des: kl. 14.00: Ankomst og bli kjent med hverandre
30.des: Skidag i bakken eller opplegg i nærheten av leirstedet
31.des: Den store festdagen, med bla. Geilo Games ;)
1.jan: kl.12.00: Avreise fra Fagerli
For mer oppdatert program, se våre nettsider:
www.mbu.no

Påmelding

Kontakt oss

Påmelding gjøres via www.mbu.no. Ved problemer, ta kontakt med oss på mbu@metodistkirken.no

E-post: mbu@metodistkirken.no

Det er begrenset antall plasser, så vi
anbefaler å være rask.

St.Olavsgate 28, 0166 Oslo

Vi sender ut tips til pakkeliste og relevant info om leiren til E-postadressen som oppgis ved påmelding.

Besøk oss på nettet: www.mbu.no

