VELKOMMEN TIL
KONFIRMANTLEIR I KRAGERØ
4.– 10. AUGUST 2018
Vi ønsker deg velkommen til å være med på
konfirmantleir i Kragerø, en koselig småby på
Sørlandet. Over 40 menigheter samarbeider om å
lage felles konfirmantleirer i Kragerø. Nå håper
vi at du vil være med. Dette blir garantert et
høydepunkt i sommerferien!! I 2017 var 750
konfirmanter og over 200 ungdomsledere på leir
i Kragerø, fordelt på to leirer. Konfirmantleir er
en flott måte å være sammen på. Her får du en
god del konfirmantundervisning på en
spennende og litt annerledes måte med mange
dyktige folk. På leiren vil du få tid til å nyte
sommer og sol, og du vil bli kjent med
konfirmanter fra andre steder. Leiren er
tilrettelagt for alle, uansett funksjonsnivå. Du
kan være med på leiren, og deretter bestemme
om du vil konfirmere deg i kirken.
Hvor bor vi?
Vi leier hele Kragerø Sportell, bedehus, skoler og
kirker. Konfirmantene bor tett sammen på
Sportellet eller i ferieleiligheter rett ved. Alle har
tilgang til dusj. Vi er på leir, og det å bo tett
sammen er noe av leirlivet. Alle bor tørt og fint
når regnbygene kommer. Sportellet ligger helt
nede ved vannet med bademuligheter rett utenfor døra. Alle konfirmantsamlingene og
undervisningen foregår i et stort telt som blir satt opp når vi har leir. Stedet har stor
uteplass hvor middagene og de fleste brødmåltidene blir servert. Sportellet har båter til
tubekjøring, fiskebåter, store båter til turer på sjøen og de har strandvolleyballbane,
kanoer og robåter. Dette er en flott plass å ha leir! Stedet ligger ca. 2 km fra Kragerø
sentrum. Leiren har eget helseteam som er tilgjengelig 24 timer i døgnet.
Du velger selv hvem du vil sove sammen med. Menighetene organiserer
innkvarteringen.
Hvem er på leiren?
På konfirmantleiren blir det ca. 400 konfirmanter fra Åsnes, Åsnes Finnskog, Gjesåsen,
Hof, Arneberg, Hof Finnskog, Vågå, Jevnaker, Vang i Valdres, Slidre, Lomen og Røn i
Vestre Slidre, Stavern, Hoff, Kapp, Balke, Nordlia på Østre Toten, Sørum, Blaker og
Frogner og Linköping i Sverige. De ansatte fra menighetene blir med og følger opp
konfirmantene. Det blir en egen underleir for foreldre som ønsker å være med. De har
sitt eget opplegg med turer, sosiale samlinger og jobbing med praktiske oppgaver.
Søsken kan være med. Leiren er gratis for foreldrene. (Se egen innbydelse)

Alle tilhører en gruppe med egen gruppeleder
Alle konfirmantene blir delt i grupper på 5-6 jenter eller 5-6 gutter med en ungdomsleder
av samme kjønn. Denne ungdomslederen vil være leder for deg under hele leiren og vil
gjøre mye for at du skal trives. Ungdomslederne gjør en viktig jobb med aktiviteter og
opplæring. De har vært med og forberedt leiren på egne lederleirer. Det er stor
påmelding til ungdomslederleiren, og vi har en meget erfaren ungdomsledergjeng,
samtidig som vi stadig lærer opp nye ledere. Du har mulighet til å være med som
ungdomsleder når du er 16 år. Hvert år har vi også Teen Camp for 15 -16 åringer. Dette er
et fint miljø å hekte seg på etter konfirmasjonen din.
Hva skjer på leiren?
Kl.08.30-09.00 Frokost
Kl.09.15
Samtale i smågrupper og jobbing med kreativt bibelarbeid
Kl.10.15
Undervisning, sang, band, leirdansen, fremf. av gr. arbeid
Kl.12.00
Lunsj
Kl.12.15
Morsomme og lærerike aktiviteter i gruppene.
Dette skjer på Berg museum, Jomfruland, Gunnarsholmen og
Sportellet.
Kl.14.30
Middag ute med grilling
Kl.15.30
Fritidsaktiviteter:
Bading, soling på svabergene, kano, robåter, fotball,
seilkurs, tube, båttur, fisketur og bytur.
Kl.17.30
Temasamling. Aktuelle tema: Mobbing, kropp og selvbilde,
stoffmisbruk/rusmidler, en mer rettferdig verden
Kl.19.00
Kveldsmat
Kl.20.00
Fellesskapskveld. Forskjellig program fra kveld til
kveld, bl. a. åpningsshow, quiz-kveld i grupper, Kragerø-talenter,
kamp-kveld, underholdning og festkveld.
Kl.21.30
Klemmekø
Kl.22.00
Gruppemøte med nattmat. Kveldsavslutning i kirken en kveld.
Pilgrimsvandring langs vannet en kveld.
Kl.23.30
Ro!!
Hva koster leiren og hva får jeg?
Det koster 2450,- kr. for en hel ukes leir i Kragerø. Da får du 5 gode måltider hver dag med
brød, baguetter og frukt, gode grillmiddag og annen god middag som taco, kylling og
salater. Fisk og skalldyr for dere som ønsker. Dere får overnatting, leirhefte og båtturer.
Hver dag er det aktiviteter med gruppelederen din på formiddagen og mer frie
aktiviteter på ettermiddagen. Sportellet stiller med instruktører fra leirskolen og vi har
også mange dyktige aktivitetsledere. Alt utstyr til aktivitetene er på stedet og alle
båtturer og bussturer innen Kragerø er inkl. i prisen. Bussreise til Kragerø kommer i
tillegg og koster 700,- kr. Prisen for reise og opphold er for de som er medlem i HEKTA.
Ungdomsorganisasjonen Hekta lager store konfirmantleirer i Kragerø om sommeren og i
Håkons Hall på Lillehammer om vinteren. Hvis du betaler inn 100,- kr. i kontingent til
menigheten for 2018 – 2019, får du mange leirer i konfirmantåret til en lavere pris.
Bussreiser blir også subsidiert. Dere som ikke ønsker å være medlem det året dere er
konfirmanter, betaler totalt 400,- mer for leiren Kragerø. Alle må signere på at de ønsker
medlemskap. Gjennom konfirmantåret blir det tilbud om flere gjensynstreff og leir i
Håkons Hall på Lillehammer. Det blir satt opp buss fra ditt hjemsted til de aller fleste
treffene i 2018 – 2019. Se årsplanen (plakaten) til HEKTA.

Det er mulig å søke om støtte til leiren hvis prisen gjør at du ikke kan være med. Snakk
med menigheten din om dette. De ønsker at alle skal være med.
Velkommen på konfirmantleir! Du kan bare glede deg!!
Påmelding til leiren skjer til menigheten din innen 15. mai.
Mer informasjon kommer til de som melder seg på.
Følg med på vår nettside www.konfirmantleiren.no Se filmer fra Kragerøleirene på
YouTube
Vi ønsker at alle skal trives og føle seg trygge på leir. Gi beskjed om det er noe vi bør ta
hensyn til. Leiren har et solid tilretteleggingsteam. (Se eget vedlegg)
Vennlig hilsen Åse Mari Kessel, hovedleder for konfirmantleiren
Mobil: 90141225. E-post: kessel@konfirmantleiren.no

