Til alle konfirmantforeldre/foresatte og andre voksenledere
i menigheten

Velkommen til å være med på
Lista-leiren 1. – 5. juli 2017
Vi ønsker å ha med voksne på leiren på Lista 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
vi tror at unge mennesker trenger voksne i nærheten
dere kan se at kirken kan fornye seg.
dere er en stor ressurs for leiren!

Vi kan tilby følgende for foreldrene:
•

•
•
•
•
•
•
•

Innkvartering på rom på Stave gård på Lista. Det ligger 800 meter fra Lista
flypark, der konfirmantene sover og 500 meter fra der de fleste
konfirmantsamlingene er.
Dere bor på enkeltrom eller dobbeltrom. Gi beskjed hva dere ønsker.
Gode måltider
Søsken til konfirmantene kan være med. De betaler 200 kr. for mat og kan bo på
rommet eller i leiligheten til foreldrene.
Sosiale sammenkomster med andre voksne på kveldstid. Dette er ”voksentid” på
leiren. Eks. på tema: Hjelp - jeg har en tenåring i huset! Musikkinnslag, mat m.m.
Fellesskap med andre konfirmantforeldre.
Fritid til å kunne dra på turer i nærområdet
Ingen utgifter for dere til kost og losji

Vi håper du kan bidra med dette:
•
•

•

Ha en positiv innstilling og kunne samarbeide med andre
Jobbe en økt om dagen, 6 – 7 timer med matservering, hygiene, helseteam eller
nattevakt. Vi har tidligere hatt med nattevakter som har reist etter en nattevakt,
men dette året ønsker vi å tilby rom for at foreldre kan hjelpe oss flere dager. Det
er også andre praktiske ting vi ønsker hjelp til. Vi skal bl. a. gi konfirmantene litt
mer mat enn det flyplassen kan tilby. Ungdomslederne vil også bo utenfor
flyplassen, i en arbeidskirke.
Være fleksibel! Vi lever enkelt, men vi håper på gode dager sammen. Ikke alle kan
alt og skal gjøre alt, men SAMMEN får vi til det utrolige!

Noen andre praktiske beskjeder
Er det noen foreldre som er utdannet sykepleier eller lege? Gi beskjed om dette ved
påmelding.
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 fra foreldrene så snart som mulig, og innen 1. juni. Gi gjerne
beskjed om hvilken oppgave du kan tenke deg ved påmelding. Påmelding skjer til
menigheten. Send gjerne en e-post til undertegnede samtidig.
Mange foreldre får ikke lov til å bli med på leiren av konfirmanten sin. På en såpass stor
leir vil det ikke bli mye ungdommene og foreldrene ser hverandre. Foreldre bor på en
gård 800 meter unna og spiser enten der de bor eller i en egen lederkantine i Lista
misjonskirke.
Foreldrene får oppredde senger der dere bor. Ta gjerne med en kake til felles kaffekos.
Termos m.m. kan være greit å ha til turer i nærheten.

Da håper jeg noen av dere tar i mot utfordringen og blir med på leiren en eller flere
dager! 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
Leirsjef for konfirmantleiren
Tlf. 901 41 225
E-post: kessel@konfirmantleiren.no Nettside: www.konfirmantleiren.no

