Korsommerskole på Mjuklia 2021
Hei, kjære alle som skal være deltakere på korsommerskolen på Mjuklia!
Tusen takk for at akkurat du har meldt deg på, vi gleder oss kjempemasse til å se deg!
I år blir et litt annerledes år med, større avstand og mye antibac, såpe og vann. Likevel skal vi
få til mye av de samme aktivitetene som før og vi skal ikke la pandemien ødelegge
stemningen på årets korsommerskole! Det vil bli sendt ut en smittevernplan når denne er klar.
Men en ting er viktig: Du kan ikke delta hvis du er syk med covid-19.
Korsommerskolen er i år fra tirsdag 27. juli til søndag 1. august. På ankomstdagen 27. juli
regner vi med at du kommer til Berkåk stasjon enten med tog sørfra kl 13.25 (avreise fra Oslo
S kl 08:02), eller med tog nordfra kl 09.30 eller kl 14.35 eller 16.40(avreise fra Trondheim S
henholdsvis kl 08:18 og kl 13.19 og 15.24). Du kan også komme med buss og bil, og da er det
fint om du er på plass til middag kl 16. Fra 20. juli er ungdomslederne på pilegrimsvandring.
De kommer til Mjuklia på søndag 25. juli, så du kan komme på kvelden mandag 26. juli.
Lørdag 31. august skal korsommerskolen synge på familiegudstjeneste i Nidarosdomen kl 15.
Søndag 1. august er hjemreisedagen og det er derfor ikke noe program denne dagen. Til
frokost vil det være mulig å smøre niste til turen hjem. Toget mot Oslo går fra Berkåk kl
09:31 med ankomst kl 15:03. Toget nordover går fra Berkåk kl 13.25 med ankomst kl 14.31.
For at vi skal kunne planlegge slik at denne leiren blir best mulig, trenger vi å vite når og
hvordan du kommer deg til Berkåk og Mjuklia leirsted. Vi trenger også å vite når og hvordan
du skal komme deg hjem igjen, slik at vi kan forberede henting og levering til stasjonen. Og
for å være sikre på at alle har blitt hentet eller kommet seg hjem før de siste drar fra Mjuklia.
Det kan være lurt å kjøpe togbillett nå ettersom togene kjører med redusert kapasitet.
Viktig INFO:
Berkåk er en fjellbygd i Rennebu kommune. Her er det ikke alltid så varmt som det gjerne
kan være andre steder i landet. Derfor er det veldig lurt å ta med deg en ytterjakke eller
regnjakke. Vi kommer også til å ha noen aktiviteter ute, så det kan være greit å ta med seg tøy
det går an å bli litt møkkete i og som det kanskje ikke er så farlig med. Hvis det er pent og litt
varmt vær kan det også hende vi skal bade, så alle bør derfor pakke med seg badetøy. Dersom
man vil være med på kanopadling under aktivitetene kan det også være kjekt med badetøy på,
eller klær som tåler å bli våte.
MAT:
Mange av dere har allerede informert om allergier, intoleranser og dietter på
påmeldingsskjemaet, men vi ønsker likevel at dere gir oss beskjed om det, slik at vi er helt
sikre på at det ikke oppstår noen misforståelser. Send info snarest til nils@sang.no
SOSIALE MEDIER:
På korsommerskolen tar vi bilder, og noen av disse blir publisert på facebooksiden og på
nettsiden til Ung kirkesang. Hvis du ikke vil at det skal bli publisert bilder av deg, må du
opplyse om det, slik at fotografen kan få beskjed.

PAKKELISTE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laken. Sovepose eller pute- og dynetrekk. (Trenger ikke liggeunderlag).
Håndkle
Toalettsaker og eventuelle medisiner
Innesko
Regntøy
Badetøy
Vannflaske
Klær. Sjekk værmelding og husk at det kan bli både kaldt og vått.
En mørk og pen bukse (gjerne olabukse) som kan brukes i Nidarosdomen
sammen med t-skjorter som blir delt ut.
o Buksen må være hel, ren og uten hull
o Det kan også brukes skjørt som rekker til knærne eller lenger.
• Litt lommepenger
OBS! Merk klær og utstyr med navnelapper.
Vedlagt følger en deltakerliste over alle de andre som også skal på leir.
Kopier og lim teksten under inn i en e-post, og send til oss. Dobbeltsjekk også at vi har riktig
navn, telefonnummer og kontaktinformasjon etc. i deltakerlista.
Jeg heter....................................................................................................................................
Allergier eller andre opplysninger det er viktig å vite om: .........................................................
Jeg ankommer Mjuklia kl.: ……………… dato: ………………
Jeg reiser fra Mjuklia

kl.: ……………… dato: ………………

Jeg reiser med (sett kryss): bil …… buss …… tog ……
Jeg ønsker ikke at det blir publisert/tatt bilder av meg (sett kryss): ………

Send svar på mail til: nils@sang.no. Det er fint om du kan svare så fort som mulig.
Vi gleder oss kjempemasse til en fantastisk uke på Mjuklia med deg!
Vi synges!
Vennlig hilsen og vakre toner fra leirsjefene
Audun Andersen og Johanna W. Hidle

