KRAGERØ 2017
27. juli – 11. august eller 27. juli – 5. august eller 5. – 11. august
KJÆRE ALLE DERE FANTASTISKE, IDERIKE, KREATIVE, MORSOMME, HYGGELIGE,
ENERGISKE, UTHOLDENDE, TÅLMODIGE, SNILLE, OPPFINNSOMME, GODE,
SAMARBEIDSVILLIGE, HENSYNSFULLE OG ENESTÅENDE UNGDOMSLEDERE
Nå er vi snart i gang med nye leirer i Kragerø. Håper du er klar! To store ukelange
konfirmantleirer skal gjennomføres. Takk for at DU blir med og tar ansvar:) DU er viktig
og verdifull:)

VELKOMMEN I UNGDOMSLEDERGJENGEN
Her er det plass til ALLEJ Kragerø er blitt et møtested for ungdommer fra hele Hedmark og
Oppland, fra Vestfold, Østfold, Akershus, Oslo, Hordaland og Sverige. Mange ungdomsledere
kommer igjen år etter år fordi de opplever at HER er det godt å være. Fellesskapet,
vennskapet, omsorgen og rausheten håper vi vil prege leirene. Her kan du være deg selv og
bli godtatt som den DU ER. Konfirmantene gleder seg og har store forventninger. Det er dere
som gjør at konfirmantene reiser hjem med stjerner i øynene og forteller venner, familie og
klassen sin hvor flott de hadde det i Kragerø. Ditt bidrag og din innsats betyr mye! Vi skal få
konfirmantene til å trives! Alle skal bli sett og inkludert.

Velkommen spesielt til deg som er ny i ungdomslederfellesskapet!!
Vet du om noen som ikke har fått meldt seg på lederleiren eller Teen
Camp, så er det fremdeles mulig. Se nettsiden vår! Stå på og få med
flere i miljøet.
KURS FOR UNGDOMSLEDERE I KRAGERØ

Dere får kurs, veiledning og konkret hjelp av våre blåtrøyer og unge voksne ledere og av
ansatte i menighetene. Dere vil hele tiden være i faste basisgrupper med en leder. Ingen står
alene med arbeidsoppgavene. Vi gjør ting i fellesskap. Ikke alle kan være gruppeledere alene.
Nye ledere kan være sammen med noen eldre for å lære. Det er et stort ansvar å lede en
konfirmantgruppe. Her foregår mye av konfirmantundervisningen, og derfor er det viktig at
alle får noe ut av gruppemøtene sine. De som ikke ønsker å være gruppeledere kan få andre
viktige oppgaver. Vi trenger ungdomsledere til mange praktiske oppgaver. Kantine, teknikk,
scene, film, foto, aktiviteter og transport er andre oppgaver som vi trenger hjelp til.

VI BOR PÅ SKOLEN I BYEN OG SPORTELLET

De første tre dagene bor vi på barne-og ungdomsskolen i sentrum, like ved Gunnarsholmen.
Her må alle ha med eget liggeunderlag. 30. juli flytter vi til Sportellet. Her har vi en del
madrasser. Takk for at dere er sporty og tar hensyn til de andre ungdomslederne. Vi skal bo
sammen i mange dager og natta er til for å sove. Da får du mye energi til alt det flotte vi skal
oppleve. Gled deg!

BETALING FOR UNGDOMSLEDERE:
En uke i Kragerø koster 1100,- kr. Reise kommer i tillegg og koster 600,Totalt kr. 1700,- for alt, inkl. reise. Det er samme pris om du er en eller to uker.

DETTE FÅR DU: Mye god mat og drikke, overnatting, buss i Kragerø, t-skjorte(r), båtturer,
aktiviteter, kursmateriell, leirhefte, reise og mange gode opplevelser. Vær vennlig og betal
innen 25. juli til: HEKTA- trosopplæring for ungdom, konto: 18226829683. Merk med ditt navn.
Vi satser på at alle fleste ungdomsledere blir med til Kragerø torsdag 27. juli. (Du kan bli med
den dagen, selv om du ikke fikk meldt deg på til akkurat denne leiren) De som skal på Teen
Camp uke 1 og deretter bli ungdomsledere, kan også bli med 27. juli. Andre busstider vil du
finne på nettsiden.

Torsdag 27. juli Buss for ungdomsledere
Buss 1 har følgende reiserute: Buss fra Hans Kristian Bjerkestuen, Tretten
Kl. 12.30 Avreise fra Ringebu stasjon
Kl. 13.00 Avreise fra Tretten samfunnshus
Kl. 14.00 Avreise fra Esso-stasjonen i Brumunddal (like ved E 6)
Kl. 14.20 Avreise fra Hamar stasjon (tar med dere fra Flisa, Våler, Grue, Tynset og Rendalen)
Kl. 15.30 Avreise fra Shellstasjonen på Kløfta
Kl. 16.15 Avreise fra Oslo S, møt ved spor 19. Der stopper bussen.
Kl. 18.30 Avreise fra Ferjekaia i Horten (ungdomsledere fra Moss og Jeløy)
Stopper andre steder langs denne reiseruta ved behov. Gi beskjed.
Buss 2 har følgende reiserute: Buss fra Hans Kristian Bjerkestuen, Tretten
Kl. 13.00 Avreise fra Fåberg menighetshus
Kl. 13.30 Avreise fra Kiwi på Vingnes
Kl. 14.20 Avreise fra Gjøvik stasjon
Kl. 15.15 Avreise fra Shellstasjonen på Gran
Kl. 15.30 Avreise fra Roa, ved Rådhuset
Kl. 16.00 Avreise fra Randsfjord kirke på Jevnaker
Stopper andre steder ved behov. Gi beskjed!

BUSSENE SKAL TIL KRAGERØ BARNE-OG UNGDOMSSKOLE, DER VI BOR UNDER
LEDERLEIREN
På nettsiden ligger en oversikt over alle bussene som går til Kragerø 30. juli og 5. august.
Avreise fra Kragerø skjer fredag 11. august kl. 12.00 – 16.00 enten med lederbussene eller
konfirmantbussene. De som skal hjem 5. august, sitter på med konfirmantbussene. Håper
mange kan bli med begge ukene. (Det blir mulig å sove 5. august frem til kl. 11.00.)
Ta med deg
Liggeunderlag, sovepose eller sommerdyne, laken, pute, klær til all slags vær, gode sko,
regntøy, idrettstøy/sko til idrett (frivillig), solkrem, solbriller, rødskjorter, ev. blåskjorter fra i
fjor og årene før, hvis du har, - også Håkons Hall t-skjortene, Hekta-gensere, caps, Bibel, kopp
og tallerken i plast, (vi er miljøvennlige), drikkeflaske, (alt med navn), liten sekk til utflukter,
badetøy, flere håndklær, toalettsaker, pentøy til festkvelden, varm genser og vindtett tøy til
kveldene og båtturene, 3 slag med pålegg (ikke leverpostei og kaviar), penner, skrivepapir, ev.
lommelykt til pilgrimsvandring med gruppa (det er mørkt rundt Sportellet), saks og ev.
kostymer og ellers det utstyret du trenger for å ha drama og globaldag med gruppa. Alle tar
med niste og drikke til bussturen. 50,- kr. til Hekta-medlemskap hvis du ikke allerede er
medlem. Ta ikke med verdisaker og dyre klær. Mobiltelefon, musikkutstyr, penger og
verdisaker tas med på eget ansvar.

Vær vennlig og skriv navnet ditt på bagasjen din!

Globaldag
Vi skal også i år ha Globaldag til inntekt for “Hånd i hånd Uganda”. I fjor kom det inn litt over
100 000 kr. fra konfirmantleirene, Teen camp, HEKTA-leir, inkl. pant av flasker. Vi vet at
dette har blitt brukt til å kjøpe materiell og utstyr til skole og helsestasjon, og til å holde
skolen i gang i en liten fattig landsby. Tenk ut noe du kan lage eller servere, eller en morsom
konkurranse. Trenger du utstyr, så betaler leiren dette. Vær kreative og skap en fantastisk
globaldag sammen med konfirmantene.

Spesialmat

Gi beskjed første dag på leir om du trenger noe spesialmat. Da ordner vi det. Vi har glutenfri
og laktosefri mat til alle måltider.
Du trenger minimalt med lommepenger. I lederstua på Sportellet vil det alltid være mat, kald
drikke, sjokolademelk, yoghurt, frukt og noen dager vafler og hjembakte kaker som kun er til
ledere og ungdomsledere. Det serveres 5 måltider hver dag på leirene med godt brød,
baguetter, gode grillmiddager, taco, reker med tilbehør og mye frukt og grønnsaker.

Sosiale medier

Alle som er ungdomsledere i Kragerø er forbilder for yngre ungdommer. Derfor har du et
ansvar for hva du forteller om livet ditt på facebook. Bilder av drikking, røyking, private
kroppsbilder og mye annet, må vekk fra facebook og andre sosiale medier før du drar. Er du
leder, så er du det også når du kommer hjem og ellers i året. TAKK for at du “rydder” og at du
ikke legger ut bilder av fester med drikking og skryter av dette.
Merk deg disse datoene: Gjensynstreff 1. – 3. september, actionhelg på Fåberg 20. – 22. oktober
og våre store treff i Håkons Hall de to første helgene i februar. Vi trenger deg!!
Få gjerne med deg flere til Kragerø. La mange ungdommer få oppleve leir i Kragerø! Det
setter spor for resten av livet. Dette er høydepunktet for mange ungdommer hver sommer!
Vær med og be for alt som skal skje i Kragerø, eller spør en bestemor eller andre om de kan
be for oss disse ukene. Det trenger vi! Da kan store ting skje! Uten kraft, styrke og visdom
fra vår himmelske Far er dette vanskelig å gjennomføre!
Velkommen i et stort og inspirerende fellesskap!

DU er verdifull! Skapt av Gud til det fantastiske menneske DU ER!
Takknemlig og glad sommerhilsen fra alle hovedledere og Åse Mari Kessel( 90141225) Epost: kessel@konfirmantleiren.no Nettside: www.konfirmantleiren.no
Ingrid Skullerud, e-post: ingrid.skullerud@hotmail.com
Gunnar Syvertsen, 47621518 og Sigrid Sævik, 46426290. De to er blå-og
rødskjorteansvarlige.

