Til alle konfirmantforeldre/foresatte og andre voksenledere i menigheten

Velkommen til å være med til
Kragerø 28. juli - 3. august eller 3.–9. august 2018
Vi ønsker å ha med
voksne på leiren i
Kragerø fordi:
•
•

•

•
•
•

Det gir trygghet for deltakere
og unge ledere
Dere kan hjelpe de ansatte i
menigheten med et
meningsfylt opplegg for
konfirmantene
Vi trenger praktisk hjelp for
at leiren kan bli billigst mulig
for den enkelte konfirmant.
Dette omfattende opplegget
hadde kostet en del mer hvis Sportellet skulle leie inn folk hele døgnet til praktisk
jobbing. Fordelen er også at vi bestemmer selv hvor mange måltider vi ønsker, og
vi lager menyen selv. Med foreldrene kan vi også servere middag i skjærgården.
vi tror at unge mennesker trenger voksne i nærheten
Dere kan se at kirken kan fornye seg.
dere er en stor ressurs og sikkerhetsnett for hele leiren!

Vi kan tilby følgende for familieleiren:
•

•

•

•

•
•
•
•
•

Innkvartering i hytter eller i leiligheter
400 – 500 meter fra konfirmantleiren.
Noen bor også i hus i Kragerø som vi leier.
God frokost på et gammelt koselig
bedehus, felles med de andre på
familieleiren.
Søsken til konfirmantene kan være med.
De betaler 850,– for god mat, flotte turer og
aktiviteter. Hele oppholdet er gratis for
foreldrene.
Båtturer i skjærgården for familieleiren.

Tilbud om program, konsert m.m. på kveldene med dyktige folk. Dette er
”voksentid” på leiren. Det blir også sightseeing-tur i Kragerø-skjærgården med
«Gamle Kragerø» hvor det serveres reker m.m.
Fellesskap med andre konfirmantforeldre.
Fisketurer med båt, ”tube”, kanotur og roing for barn og voksne
Fritid til å kunne bade og nyte sommer, sol og sjø.
«Trivselskomite» som bidrar til et godt miljø i familieleiren.

Vi håper du kan bidra med dette:
•
•

•

•

Ha en positiv innstilling og kunne samarbeide med andre
Jobbe en økt om dagen, enten frokost, middag eller kveld. I løpet av uka har
du/dere ansvar for to frokoster, to middager og to kveldsmatserveringer. Det er
mye å gjøre på øktene, men dere møter mange flotte ungdommer. Frokostøkt er
fra kl. 06.45 til 11.00. Middagsøkt fra 11.30 - 17.00 og kveldsøkt fra 17.30 – 21.00. Siste
dagen må dere hjelpe konfirmantene med rengjøring av soveplassen. Vi trenger
også nattevakter. De som er oppe om natta er ikke med på andre oppgaver på
dagtid. Konfirmantene får middagen på papptallerken, og til brød-måltidene har
de egen kopp og tallerken. Dette for å redusere søppelmengden.
Gjøre det trivelig for de andre rundt deg. Ta på deg småoppgaver for å skape en
hyggelig stemning, f.eks. spille fotball med barna i hagen, bidra med musikalske
innslag, hjelpe litt til på fellesutflukter, festkveld for voksne m.m.
Være fleksibel!! Vi lever enkelt med mat på holmer og skjær. Alt gjøres på dugnad.
Ikke alle kan alt, men SAMMEN får vi til det utrolige!!!

Noen andre praktiske beskjeder
De foreldrene som ikke har med
ektefelle/samboer, må dele leilighet
med andre voksne. Det er stue,
soverom og hems med soveplasser, og
da kan det bo 3 - 4 personer i hver
leilighet/hytte. Gi gjerne beskjed om
hvem du vil dele leilighet/hytte med.
Hver familie har en liten leilighet.
Ektefelle/samboer som vil være med,
og som ikke ønsker å være med på
noen av arbeidsgruppene, betaler kr.
2300,- for oppholdet, inkl. mat, turer og
leilighet. De som har med barn under 6
år bør vurdere om begge kan jobbe på leiren.
I tillegg til 1: Matservering og 2: Nattevakter trenger vi voksne på følgende oppgaver 3:
Hygiene og rengjøring hos konfirmantene fast hver dag fra 17.30 – 20.30. Fri ellers. 4:
Transportavdeling. Frakting av mat og utstyr på utflukter.
5. Er det noen foreldre som er utdannet sykepleier eller lege? Vi trenger et helseteam på
leiren. Dere jobber da bare i helseteamet og samarbeider med de andre om fordeling av
vaktene. 6. Vi trenger også foreldre med livredningskurs. De jobber på badeplassene med
sikkerhet i småbåtene og som badevakter.
Det er alkoholforbud hele døgnet for alle deltakere og alle ledere i alle aldre. Dette
gjelder også voksne medhjelpere/foresatte som arbeider med praktiske oppgaver og
sikkerheten til barn og unge.
Vi vil gjerne ha påmeldingen til foreldrene så snart som mulig, seinest 30. mai 2019. Det
skjer til undertegnede, helst på e-post. Vi har plass til 70 foreldre og mange søsken. Gi
beskjed om hvilken oppgave du kan tenke deg ved påmelding.

Mange foreldre får ikke lov til å bli med på leiren av konfirmanten sin. På en så stor leir
vil det ikke bli mye ungdommene og foreldrene ser hverandre. Foreldre og søsken bor på
et eget leirområde og har sine egne turer.
Hver menighet må ha med ca. 1 voksen pr. 8 konfirmanter for at leiren skal kunne
gjennomføres. Dette på grunn av sikkerheten.
Foreldrene tar med eget sengetøy, termos (til turer) og en kake til felles kveldskos i
tillegg til det som står på konfirmantenes utstyrsliste.
Konfirmantforeldrene kan sitte på med bussen til Kragerø. Kjører dere egen bil, må dere
dekke reise selv.

Da håper jeg noen av dere tar i mot utfordringen og blir med på leiren! Vi trenger
dere! Det er en stor jobb, men gir mye tilbake! Det er VÅRE flotte ungdommer og
konfirmanter det gjelder!
Vennlig hilsen Åse Mari Kessel
Hovedleder for konfirmantleirene
Tlf. 90141225
E-post: kessel@konfirmantleiren.no
Nettside: www.konfirmantleiren.no

