ILMOITTAUTUMINEN VIIKOLLA 16
www.hollolanseurakunta.fi
Laajan seurakuntamme toiminta on tarkoitettu kaikille seurakuntamme kouluikäisille, joten
lähde leireilemään ja retkeilemään kanssamme. Seurakuntamme alueella kannattaa hyödyntää
kimppakyytejä. Tänä kesänä tarjoamme Kuhmoisista ja Padasjoelta leirille tuleville kyydityksen
Parinpellon ja Kalliopirtin leireille. Ilmoitathan kyyti tarpeesta ilmoittautumislomakkeella.
Voit ilmoittautua mukaan toimintoihin viikolla 16. (15.-21.4.) seurakunnan verkkosivuilla,
osoitteessa: www.hollolanseurakunta.fi. Kaikki leirit ja retket ovat avoimia seurakuntamme
tytöille ja pojille!

Ilmoittautumisohjeet
Etusivulta löydät vasemmasta reunasta linkin: VERKKOILMOITTAUTUMINEN klikkaamalla
sitä pääset tapahtumat sivulle. Sivun oikeasta reunasta löydät kohdan ”ILMOITTAUTUMINEN
TAPAHTUMIIN”. Rullaa listaa ja löydä tapahtuma, johon haluat ilmoittautua.
Leiri- ja retkimaksu käytäntömme
Leiri- ja retkimaksut maksetaan verkkopankissa. Maksulinkin tapahtumasta saat sähköpostiisi ja
se tulee maksaa eräpäivään mennessä. Varmistathan sähköpostiosoitteesi oikeinkirjoituksen!

Leirimaksusta voi hakea vapautusta taloudellisin perustein. Lomakkeen löydät nettisivujen
kohdasta ”APUA ja TUKEA elämään”. Täytetyn lomakkeen voit palauttaa Päivi Sivoselle sähköpostilla tai paperisena.
Huom! Hollolan seurakuntaan kuulumattomilta perimme korotetun leiri- ja retkimaksun (+50 %)
Ilmoittautumisjärjestyksellä ei ole merkitystä
Kaikkien leirien ja retkien osallistujat ARVOTAAN, mikäli ko. toimintoon on hakijoita enemmän kuin sille voidaan ottaa. Arvonnassa ovat mukana kaikki ilmoittautumisaikana ilmoittautuneet. Osallistujien on täytettävä leiri- ja retki-kohtaisesti mainittu ikäraja tämän vuoden aikana.
Kerro ilmoittautumisen yhteydessä kaveritoiveesi, mikäli haluat kaverin kanssa samalle leirille tai retkelle.

Kaikille ilmoittautuneille lähetetään tieto leirille/retkelle pääsystä sähköpostilla. Ilmoittautumisajan jälkeen vapaita paikkoja voit tiedustella nuorisotyönohjaajilta:

Tuula Ijäs p. 044 524 6180
Päivi Sivonen p. 044 524 6190
Petri Ijäs p. 044 524 6229 /VESIKANSA
Eila Kamppinen p. 040 587 7614 /HÄMEENKOSKI
Susanna Weckström p. 050 505 5347 /KÄRKÖLÄ
Viivi Karvanen p. 040 749 2281 /KUHMOINEN-PADASJOKI
Tavoitat meidät myös sähköpostitse: etunimi.sukunimi@evl.fi.

LEIRIELÄMÄÄ

KESÄN TOIMINTAPÄIVÄT

Kesän leirit vievät sinut leirielämän alkulähteille! Tiesitkö että seurakunnan kesäleirejä on ollut jo 100 vuotta!? Miltä leirielämä silloin tuntui? Maistui? Tuoksui?
Olikohan se sittenkään niin kovin erilaista? Kesälomakivaa täynnä naurua, aurinkoa ja yhdessä tekemistä! Siispä Ilmoittaudu mukaan Kesän mukavimpiin menoihin!

7.6. Metsäseikkailupäivä Isojärven luonnonpuistossa
yli 9-vuotiaille. Päivän hinta

10 € (sis. kevyen lounaan ja kuljetuksen)

Puiston ahkerin metsuri ja tunnetuin asukas on salaperäinen majava, jota et välttämättä
näe mutta jälkiä et voi olla huomaamatta! Metsässä samoilu ja makkaranpaisto ei ole ennen ollut näin jännää! Tuu mukaan! Kuljetus lähtee Vesikansasta, Sovitukselta, Kärkölästä
ja Hämeenkoskelta suuntana Kuhmoinen.

17.-19.6. ”Se oli kaikkien aikojen kalansaalis”
7-9 -vuotiaille KALLIOPIRTILLÄ. Hinta 30€.

24.-26.6. ”Ja koko kesä vaan uitiin”
8-13 -vuotiaille KALLIOPIRTILLÄ. Hinta 30€.

31.7.-1.8. ”Mansikatkin maistuivat auringolle”
7-9 -vuotiaille PARINPELLOSSA. Hinta 25€

5.-6.8. ”Silloin ei satanut koskaan”
10-13 -vuotiaille PARINPELLOSSA. Hinta 25€

2.-4.8. Kesän perheleiri
Perheille PARINPELLOSSA
Aikuisilta 35€, lapsilta 30€, alle 4v 0€,
vain perheen kahdesta lapsesta peritään maksu.
HUOM! Ilmoittautuminen 30.4. mennessä

24.-29.7. PISARA–suurleiri
Lapsille, nuorille ja perheille PARTAHARJULLA,
PIEKSÄMÄELLÄ
Lähde mukaan kaikkien aikojen telttaleirille! Luvassa on kuusi ikimuistoista leiripäivää.
Yhdessä tehden koemme iloa, kohtaamme pyhän ja rakennamme rauhaa. Päivät täyttyvät
monipuolisesta tekemisestä, askartelusta, liikunnasta, musiikista, pienistä ja suurista iltanuotioista ja yöt teltassa nukkuen.
Leirin järjestää Nuori kirkko ry yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa

Ilmoittautuminen ja lisätietoja www.pisaraleiri.fi

ILOA KESÄÄSI!

Kepparipäivät
yli 7-vuotiaille. Päivän hinta 10 € (sis. Kevyen lounaan ja askartelutarvikkeet)
Keppareiden elämää, ei enempää, ei vähempää. Puuttuuko sun kepparilta
perustarvikkeita vai oletko kokonaan vailla ratsua? Ei hätää,
tule askartelemaan kanssamme joko kepparia tai tarvikkeita
omalle kepparillesi, jonka toki otat mukaan päivän viettoon.
Päivän päätteeksi päästään kisaamaan vauhdikkaissa
kepparikisoissa.

Ke 5.6. Sovituksenkirkolla
Pe 14.6. Padasjoen seurakuntakodilla
Ke 3.7. Järvelän seurakuntakeskuksessa (Kärkölä)

RETKEILYÄ
15.6. Perheretki Tykkimäelle
Kesän hauskin huvipuistopäivä Kouvolan Tykkimäellä.
yli 120cm 44€, 90-120cm 38€ pelkkä bussipaikka 10 €
(alle 90cm lapsi tai aikuinen ilman ranneketta)
HUOM! Ilmoittautuminen 30.4. mennessä

9.8. #Lomanlopettajaiset
11-14-vuotiaille. Retken hinta 25 € (sis. matkat ja sisäänpääsyliput)
Kesälomanlopettajaisretki suuntaa luonnontieteelliseen museoon,
shoppailemaan kauppakeskus Rediin ja herkutteluhetkelle Fazerille.
Lähde viettämään mahtava päivä Helsingin ytimessä,
katselemaan hiukan Helsingin nähtävyyksiä ja paluumatkalla
herkutellaan Vantaalla karkkimetsässä.
Lähtö: Kuhmoinen-Padasjoki-Vesikansa-Sovituksenkirkko-Kärkölä.
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