
HøstleIrENE 2019
Hemsedal - 28. sep. - 1. okt. | 8. kl. - 2. VGS

ROLLER COASTER - 2. - 4. okT. | 4.-7. KL. 

TeamsamlING - 11. - 13. okt. 

UNGDOMSKONFERANSEN - 25. - 27. o
kt. | fra 8. kl.



HEMSEDAL ROLLER COASTER

Savner du sommerleir allerede? I år arrangerer 
Acta høstleir på Strand for deg som går i 4. - 7. 
klasse!

På Strand blir det et gjensyn med mange av de 
kjente leiraktivitetene, som kano, paintball og 
fotball. Torsdag er det Supertorsdag, da reiser 
vi til Tusenfryd der du kan prøve blant annet 
ThunderCoaster og SpinSpider. Leirprisen 
inkluderer også transport og inngang i 
Tusenfryd!

Acta fortsetter suksessen fra i fjor og arrangerer 
også i år leir for deg som går i 8. kl. - 2. vgs. i 
Hemsedal.

Gled deg til klatring i Høyt & Lavt, og kanskje 
vil du prøve deg på en luftig Via Ferratatur? Vi 
sover på KRIK Høyfjellsenter som ligger idyllisk 
til i Hemsedal. Dette er en leir med mye sosialt, 
der vi skal bli godt kjent! 

med tur til Tusenfryd!

28 sep. - 1. okt. | 8. kl. - 2. VGS.

VIA FERRATA

HØYT og lavt

Leir allerede betalt leirklubbmedlemskap | 1795,-
Leir inkl. leirklubbmedlemskap | 1895,-
Leir uten leirklubbmedlemskap | 2095,- 
Via Ferrata | 500,-

I år legger vi også opp til 

en fjelltur i Hemsedalfjellet. 

Det blir også mulighet til 

å teste boblebadet på 

høyfjellsenteret!

2. - 4 okt. | 4. - 7. kl.

Det er også mulig å kun 

være med til Tusenfryd på 

Supertors
dag!

Fotball

påmelding: acta.no/vebu påmelding: acta.no/vebu

Pris Roller Coaster:
Leir allerede betalt leirklubbmedlemsskap | 1195,-
Leir inkl. leirklubbmedlemskap | 1295,-
Leir uten leirklubbmedlemskap | 1495,- 
Overnatting gjestehus | 100,- 

Pris bare på Tusenfryd - Supertorsdag:
Pris allerede betalt leirklubbmedlemskap | 495
Pris inkludert leirklubbmedlemskap | 595
Pris uten leirklubbmedlemskap | 795



Bibelkonferansen 2019

Teamsamling

Det er klart for en ny teamsamling for alle som er med i team! På 
denne teamsamlingen skal vi bo på Gjennestad videregående 
skole, hvor vi blant annet skal være med på deres solidaritetsdag 
og bistandsløp på lørdagen. Helga begynner i Holmestrand hvor 
vi skal være med Actalaget TiPi og bli litt kjent med dem. Det blir 
god mat som lages av Gjennestad, nye bekjentskap, 
teambuilding og undervisning fra Bibelskolen i Grimstad. Vi skal 
også i klatresentret «Høyt Under Taket» på søndagen.

Pris teamsamling: 395,-

Paintball-
utleie

Acta VeBu har en egen paintballbane i Strandskogen i 
Sandefjord. Her har vi utleie til grupper fra 10 personer. 

Priser, inkl. utstyr og ubegrenset antall ball:
fra 10-20 pers, kr. 300 per pers | fra 21-40 pers, kr. 250 per 
pers | fra 41-80, kr. 200 per pers

Acta-lag og andre frivilligere organisasjoner kan få 10% 
rabatt ved forespørsel. Ta kontakt på 
vegard.skjeggestad@normisjon.no

Returadresse
Acta VeBu
Østerøyveien 233
3237 Sandefjord

I år arrangeres bibelkonferansen på Strand, og paralelt legger Acta VeBu og Acta Telemark opp 
til ungdomskonferansen - også på Strand! Helga kickstarter med Team Skjærgårds som kommer 
på besøk og stiller med både konsert og konferanse for oss. På lørdagen blir det lagt opp til mye 
sosialt og paintball, i tillegg til at daglig leder i Acta sentralt Kristian Øgaard blir med oss og skal 
ha spennende undervisning. 

Ungdomskonferansen 

Pris Ungdomskonferansen: 495,-
påmelding: acta.no/vebu

25. - 27. okt. | fra 8. kl.

11. - 13. okt. | for deg som er med i team

Grafisk: Herman Tretteteig
Ønsker du leirstøtte? Ta kontakt eller se acta.no/vebu

Mellom 13-16 år og lyst til å bli 
med i team? Ta kontakt!


