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Til deg som skal være med, eller sende avgårde deltakere til 

Korsommerskole på Drottningborg 2021! 

 
Det nærmer seg Korsommerskole på Drottningborg og vi håper du gleder deg. Det gjør vi! Drottningborg er 

en videregående skole, som ligger like utenfor Grimstad i skjønne omgivelser. 

 

 
 

 

Det er noen ting vi trenger å vite, og derfor ønsker vi at du svarer på dette google-skjemaet så fort 

som mulig, helst innen 15. juli:  

 

 
https://forms.gle/VcTYzfFDmF6nvTaP8  

 

 

 

(Trykk på linken, eller bruk QR-koden til å svare på skjemaet) 

 

 

 

https://forms.gle/VcTYzfFDmF6nvTaP8?fbclid=IwAR35KI64Tln4nlGKGOMkh7ON7PfPo7O22JvCZmm4pbjxlhtLpkbu1rPgPRY
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Her kommer litt annen informasjon: 

 

Du lurer kanskje på hvordan du skal komme deg til Drottningborg!  For de av dere som blir kjørt, er 

adressen Drottningborg 20, 4885 Grimstad. For dere andre setter vi opp shuttlebuss fra Øygårdsdalen, som 

kommer til å gå til Drottningborg mellom kl. 12.30 – 15.30. Vi vil ha folk stående på Øygårdsdalen som tar 

dere imot når dere kommer. Hvis du ikke har mulighet til å komme innenfor dette tidsrommet, må du sende 

en mail til ksslund@gmail.com.  

 

Vi håper selvfølgelig på fint vær, men det er greit å være forberedt på alt. Husk at det kan komme regn! 

 

Grunnet smittevernhensyn er vi så heldige i år å bli plassert på to- og tremannsrom med seng. Derfor trenger 

du bare å ha med sengetøy (putetrekk, dynetrekk og laken), eventuelt sovepose og laken.  

 

Det står strandtur på programmet, så husk badetøy og håndkle. Drottningborg ligger fem minutter fra sjøen, 

så det kan hende vi kan bade flere ganger   

 

Hvert år har vi også aktivitetsgruppene forming, supergruppe (lek og moro!) og ballspill. Det er derfor greit 

å ta med seg klær og sko som du kan løpe litt rundt i. 

 

Konserten på fredag 6. august er på Drottningborg og starter kl. 19.00. Pakk med sort bukse til konserten. I 

år skal vi fremføre et helt nytt påskeverk. Musikken er i retning musikal-stil og vi skal få med oss band. Vi 

gleder oss til mye spennende musikk! Vi er enda usikre på om det blir lov å ha publikum, men følg med på 

facebooksiden til Ung Kirkesang for oppdatert informasjon. 

 

Etter konserten på fredag er det underholdningskveld. Dersom du har lyst til å framføre en sketsj, spille et 

instrument eller noe annet, er du velkommen til det! Øv gjerne litt i sommer så gleder vi oss til å se. 

 

Det er lurt å lagre leirsjefenes telefonnumre før du reiser, i tilfelle du trenger å kontakte oss på veien! 

 

Hvis du lurer på noe som helst annet kan du sende en mail til ksslund@gmail.com eller ta kontakt med en av 

oss på telefon. 

 

Med vennlig hilsen leirsjefene 

 

 
 

Ingrid Berg tlf. 45968729            Ole Kristian Aaknes tlf. 904 70 471         
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