Invitasjon til Ungdomskonferanse

29. – 31. januar 2016
er du som medlem av et barne- eller ungdomsråd i Hallingdal, pluss ungdomssekretærer,
invitert til en super helg full av aktiviteter og lærerik læring! Det er Hallingdal Ungdomsråd
som inviterer og vi håper du vil være sammen med oss denne helgen.
Tid:
fredag 29. januar kl: 19.00 til søndag 31. januar kl 12.00
Sted:
Torpomoen, Ål
Pakke liste:
- Ute klær (varme klær)
- Vanlige klær
- Toalettsaker

Hallingdal ungdomsråd ordner alt med overnatting og mat for hele helgen og det er ingen
kostnader for deg som deltagerne.

Program:
Fredag kveld

Lørdag

Bli kjent, pizza og film kveld

Vi får en hel dag sammen med prosessleder, relasjonsbygger og coach,
Bjørn Smith-Hald. Bjørn jobber med adferds- og
holdningsendring ved bruk av læring i kombinasjon
med teoretisk innsikt. Bjørn vil ta oss med på en
spennende reise gjennom å jobbe med oss både som
gruppe og ledere. Han vil bygge selvbevissthet hos oss i
forhold til at vi alle er rollemodeller (ledere), og vil vise
oss hvordan vi kan bidra til at både andre og vi selv
håndterer trafikken. Vi skal ha trygge trafikanter og trygge ungdom i
Hallingdal! Mer om Bjørn finner du her:
http://bshas.com/om-bj%C3%B8rn-smith-hald/

Lørdagskvelden

Magic night med selveste Daniel Larsen fra Norske
talenter. Daniel er en av Norges desidert besgte magikere
og illusjonister. Han har i en årrekk underholdt ved både
store og små arrangementer i både inn- og utland. Daniel
er kjent for å engasjere sitt publikum og skaper en magisk
verden gjennom involvering, latter og spenning. Det er
bare å glede seg! Mer om Daniel finner du her:
http://mous.no/sidemeny/tryllekunstnere/daniel_larsen/

Som dere skjønner vil dette bli en helg fullspekket med spennende program som er både
lærerikt og morsomt. Meld dere på folkens!
Hvis det er noe spørsmål så er det bare å kontakte:
Tonje Lauvdokken Hagen – Leder i Hallingdal Ungdomsråd (94887922)
Påmelding innen 10.12.15 til Ulrikke Ytteborg (sekretær for HUR) på
mail: ulrikke@hallingdal.no eller på tlf/sms: 92 66 51 69.

Vi gleder oss!
V/Tonje Hagen
Leder Hallingdal Ungdomsråd

