MAATA NÄKYVISSÄ FESTAREILLE ELI MNF:ÄÄN TURKUUN
Hyvä MNF:ään lähtijä, marraskuun 15-17.11. viikonloppuna jyristää busseja pitkin Suomea kohti Turkua! On
ilo kuulua siihen joukkoon ja tehdä yhdessä vuoden ikimuistoinen viikonloppu! Meitä on Vesilahdesta
lähdössä koko viikonlopuksi 25 henkilöä ja lauantaiksikin kymmenen henkilöä ja bussissa on vielä tilaakin.
Pienen osallistujajoukon vuoksi menemme tänä vuonna Lempäälän seurakunnan kanssa yhteisellä
bussikuljetuksella. Heitäkin lähtee tänä vuonna poikkeuksellisen vähän.
Viikonloppulähtö:
Pe 15.11. klo 15.30 kirkon parkkipaikalta. Ole paikalla jo klo 15.15, niin päästään lähtemään ajoissa.
Paluu samaan paikkaan su 17.11. n. 17.
Lauantailähtö:
La 16.11. klo 8.30 ja paluu lauantain iltakonsertin jälkeen, jolloin ollaan Vesilahdessa 02 mennessä.
Mukaan tarvitset:
o Turvatietolomakkeen huolellisesti täytettynä ja huoltajan allekirjoittamana!!!
o Hyvät kengät, jolla jaksat seistä, jonottaa, tanssia ja kävellä koko reissusi ajan.
o Evästä, sillä kuten käsiohjelmasta huomaat, ruokailuilla on pitkät välit. Eväskassin/repun voit
jättää bussiin ja molemmat ryhmät sopivat, milloin bussi on auki evästaukoa tai muiden sinne
päiväksi jätettyjen tavaroiden hakemista varten.
o Mukavat vaatteet, joilla olla ja jos yövyt, huolehdi myös yö- ja vaihtovaatetuksesta ja
vaihtosukista.
o Vähän rahaa, jos haluat ostaa karkkia/ruokaa/hupparin/t-paidan tms.
o Puhelimen, johon voit tallettaa Merjan (040 8049111) ja Soilan (050 3078147)
puhelinnumerot. Halutessasi voit ottaa vara-akun tai latauspiuhan seinäpistokkeen kanssa
mukaan tai ostaa lähtiessä seurakunnalta vara-akkuja 10e hintaan. Vinkkaa vaikka etukäteen,
mikäli haluat ostaa tällaisen, niin tuomme bussille. Tuotto menee omalle seurakunnalle.
o Tyynyn, siitä on iloa bussireissulla varsinkin paluumatkalla.
o Omat lääkkeet, mikäli sinulla on säännöllinen lääkitys.
o JOS YÖVYT: muista makuualusta tai patja (ilmatäytteiset kiellettyjä!), makuupussi,
peseytymisvälineet (pyyhe, hammasharja ja –tahna, suihkusaippuat tms.) ja vaihtovaatteet.
Taskulamppu ja lukemista, mikäli arvelet olevasi huonouninen koulun lattiamajoituksessa.
o Reissun maksun käteisellä bussissa: koko viikonloppu (95/70e ja lauantai 65/50e.
(talkoolaisilla ja ISKO1-osallistujilla on omat alennetut hinnat.)
o Rippikoulukortin, mikäli tarvitset siihen viikonlopusta merkintöjä.
Muutamia sääntöjä:
o
o
o
o
o
o
o
o

Festarialueelta tai majoituskoululta EI SAA POISTUA muutoin kuin yhdessä koko ryhmän
kanssa.
Osallistutaan Festariohjelmaan ja pidetään tapahtumaranneke kädessä.
Kukaan ei liiku yksin. On kurjaa hukata kaverit, kun niitä ei niin helposti löydä. Liikutaan
pienissä ryhmissä tai vähintään pareittain.
Mikäli tapaturmaa sattuu, niin Festarien ensiapuun ensin, ja sitten soitto Merjalle/Soilalle.
Koko tapahtuma matkoineen on päihteetön.
Pullojen vieminen HK Areenalle on kielletty.
Huolehditaan toisistamme ja tullaan bussille ja päivätapaamisiin ajoissa.
Seurataan reissun ajaksi luotavaa whatsapp-ryhmää.

Hienoa, että oot lähdössä mukaan! Rukoillaan reissun puolesta jo nyt.
/Merja ja Soila &kumpp.

