
Til menigheten:  

HEKTA Konfirmantweekend i Håkons hall 2022 

04.-06. og 11.-13. februar. 

Endelig ser det ut til å bli et normalt år med HEKTA-leirer i 2022, vi gleder oss over å være 

i gang igjen. Vi planlegger en pang-start med Konfirmantweekend i Håkons hall i februar! 

I de!e brevet finner dere informasjon til menigheten, egne skriv til konfirmanter, 

foresa!e og frivillige sendes ut og blir tilgjengelig på www.hekta.no i løpet av høsten.  

Påmelding: 

Vi jobber med å få på plass et digitalt påmeldingssystem. Det vil dessverre ikke være 

klart til bruk før Konfirmantweekend 2022. Påmeldingen skjer derfor i menighetene i 

første omgang, slik det har bli! gjort tidligere. Vedlagt ligger malen for påmelding.  

For å best mulig kunne planlegge leiren ønsker vi et ca antall deltakere fra dere innen 01. 

november  

Påmeldingsfrist for konfirmanter: 14.01.2022* 

Påmelding skjer til: hei@hekta.no  

*Grunnet frister hos leverandører og andre kostnader er antallet som blir innsendt innen 

fristen 14.01.2022 bindende.  

 

Medlemsskap i HEKTA:  

I noen menigheter har dere et HEKTA-lokallag. I menigheter som har lokallag kan 

konfirmantene melde seg inn som medlemmer i HEKTA via lokallaget/menigheten slik 

det har bli! gjort tidligere. 

 

I menigheter der dere ikke har lokallag må konfirmantene melde seg inn dirkete til 

HEKTA sentralt. De!e gjøres ved å betale inn 50kr til HEKTAs konto og merke betalingen 

med: «Medlemskap: Navn, adresse, fødselsdato»  

Kontonr: 1822 682 9683  

Merk at medlemskontingenten for 2022 må betales i 2022, ikke 2021.  

Se mer informasjon om medlemsskap her: h!ps://hekta.no/blimed/  

Vi anbefaler menigheter som reiser på HEKTA-leir å starte et lokallag i samarbeid med 

ungdommene i menigheten. Lokallaget får Frifondsmidler som kan brukes til å styrke 
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ungdomsarbeidet, midlene skal disponeres av et valgt 

lokallagsstyre. Se mer informasjon om lokallag her: h!ps://hekta.no/lokallag/start-

lokallag/  

Vi jobber med et digitalt system slik at de som ikke har lokallag i menigheten enklere kan 

betale direkte til HEKTA. Vi håper at de!e systemet er oppe i februar 2022 slik at det vil 

enklere for konfirmanter å melde seg inn direkte til HEKTA. Informasjon om digital 

medlemsregistrering sendes ut så snart det er på plass.  

Datoer:  

Helg 1: 4. – 6. feb: Borg bispedømme, Stavern, Trøndelag. 

Helg 2: 11. – 13. feb: Hamar bispedømme, Innlandet, Fagerborg, Uranienborg, Bergen, 

Hemsedal, Geilo, Gol og noen fra Trøndelag. 

Priser: 

Deltakeravgi" konfirmanter: 

For medlemmer: kr. 1300,-, (medlemskontigent betales separat) 

For ikke medlemmer: kr. 1600,- 

Buss:  

Østlandet: Kr. 500,- per pers, tur/retur 

Innlandet: Kr. 300,- per pers, tur/retur 

I tillegg betaler menigheten for innlosjering av ansa!e og 1500kr per 40 konfirmanter for 

innlosjering av frivillige. Det vil si 37,5kr per konfirmant for menigheter som har færre 

enn 40 konfirmanter.  

Buss: 

Det vil bli sa! opp bussruter når vi vet hvilke menigheter som blir med, og hvor mange vi 

blir fra hvert sted. Vi vet at Trøndelag, Gol og Hol se!er opp egne busser. Gi beskjed 

dersom din menighet ønsker å se!e opp egen buss.  

Priser:  

Østlandet: Kr. 500,- per pers, tur/retur 

Innlandet: Kr. 300,- per pers, tur/retur 
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Ansa!e: 

Vi vet at dere er en gjeng med sporty ansa!e som tidligere har bidra! med mange ulike 

oppgaver, alt fra å grille pølser til undervisning og na!evakt.  

Vi vil gjerne vite hva dere kunne tenke dere å bidra med på leiren i tillegg til å følge opp 

konfirmantene. 

 

Overna!ing  

Menighetene betaler innlosjering for ansa!e. Dersom det er ønskelig har vi en avtale 

med Birkebeiner Hotel & Apartments like i nærheten av Håkons hall.  

Det er mulig å velge mellom ene-rom eller leilighet der flere bor sammen. 

Priser: 

Kr 2.800,- pr. leilighet pr. døgn v/6 personer 

Kr 2.600 pr. leilighet pr. døgn v/5 personer  

Kr 2.400,- pr. leilighet pr. døgn v/4 personer  

Kr 2.200,- pr. leilighet pr. døgn v/3 personer  

Kr 1.190,- pr. rom. pr. døgn i dobbeltrom uten frokost 

Tilbakemelding på hvor mange ansa!e og hvilken overna!ing dere ønsker sendes til 

hei@hekta.no innen: 15.12.2021 

Frivillige: 

Mye av grunnen til at vi kan lage rimelige leirer er frivillighet og dugnad. Vi trenger 

frivillige for å få leiren til å gå rundt. Det kan være foresa!e, besteforeldre, storesøsken 

eller andre frivillige i menighetene.  

Vi trenger hjelp til følgende oppgaver: Servering/matlaging, renhold, na!evakter, 

dørvakter, helseteam og kantine. 

Frivillige blir innkvartert på hy!er på Birkebeiner Hotel & Apartments.  

Hver menighet må stille med minimum en na!evakt pr 40 konfirmant og betaler 

innlosjering for denne. Samsnakk gjerne med nabomenigheter om de!e dersom dere er 

færre enn 40 konfirmanter.   

Oversikt over frivillige fra menighetene sendes til hei@hekta.no innen 15.12.2021 
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Teen Camp:  

Teen Camp er vår ledertreningsleir som går parallelt med konfirmantleiren. Leiren egner 

seg for nye ledere til og med 16 år. På Teen Camp får deltakerne tilbud om de samme 

aktivitetene som konfirmantene, i tillegg til at de har egen undervisning.  

For medlemmer: kr. 1200,-  + buss.  

For ikke-medlemmer: Kr. 1500,- + buss. 

Rødskjorter:  

Ledere som har ledertrening lokalt, fra HEKTA eller andre steder er varmt velkommen til 

å melde seg på som ungdomsleder/rødskjorte!  

Flere menigheter velger å dekke deltakeravgi" for lederne sine, gi oss gjerne beskjed 

dersom dere skal betale for lederne deres. 

Vi ønsker så mange ledere som mulig begge helger, prisen for leiren er derfor den samme 

om man deltar en eller to helger.  

For medlemmer: Kr. 500,- + buss  

For ikke-medlemmer: Kr. 800,- + buss 

Ledere melder seg på via www.hekta.no  

Vi ønsker at så mange ledere som mulig blir med på forberedelse i forkant av leiren. 

Torsdagene før leir 03. og 10. januar er det opprigg og forberedelse for ledere i Håkons 

hall. Det se!es opp egen lederbuss. 

 

Helga 21.-23. januar arrangerer vi inspirasjonshelg på Øyer ungdomsskole for alle ledere. 

Inspirasjonshelga koster 250kr for medlemmer.  

Tilre!elegging: 

På HEKTA-leir legger vi alltid tilre!e for den enkelte konfirmant. Vi har et eget 

tilre!eleggingsteam på Konfirmantweekend i Håkons hall. 

For at tilre!eleggingsteamet skal kunne gjøre en best mulig jobb er det viktig at dere 

kartlegger hvilke behov konfirmanter fra din menighet har. Vi ønsker at alle skal kunne 

delta og kjenne seg inkludert uanse! funksjonsevne!  

Mer informasjon om tilre!elegging sendes ut sammen med skriv til konfirmantene.  
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Oppsummering av datoer og frister: 

01.november 2021- Ca antall konfirmanter 

15.desember 2021- Overna!ing for ansa!e 

15.desember 2021- Oversikt over frivillige  

14. januar 2022- Påmelding konfirmanter med aktivitetsønsker (binende) 

21.-23. januar 2022- Inspirasjonshelg for ledere (rødskjorter og blåskjorter) 

Dersom dere har spørsmål kan dere ta kontakt med oss på hei@hekta.no  

Mvh daglig leder i HEKTA- trosopplæring for ungdom  

Anne Sigrid Kristiansen  

annesigrid@hekta.no  

Tlf: 958 34 583
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