
Konfirmantleir 28. februar-1. mars 2020 
 

   

   

Hva skal vi gjøre? 
På Mjuklia skal vi gjøre mye forskjellig. Vi skal ha det sosialt og morsomt sammen. Vi skal 
spise sammen. Vi skal ha kveldssamlinger og temasamlinger. Mjuklia har mange aktiviteter 
vi får mulighet til å prøve ut. Blant annet «samhandlingsløype» med fokus på samarbeid, økt 
selvtillit, fysiske utfordringer og å ha det moro! Og så pleier vi å satse på både zip-line, 
klatrevegg, bruskassestabling og aking om været tillater.  Innimellom alt dette blir det også 
litt fritid, men ikke tid til å stå på ski. 

Hvordan skal vi bo? 
Vi skal bo i ulike avdelinger med rundt 3-6 på hvert rom. Jentene og guttene sover i hver sin 
etasje. Måltider og samlinger foregår felles.  

Transport 
Vi reiser til og fra Mjuklia med buss. Oppmøtested og ankomststed er på ferjeleiet på 
Brekstad fredag 13. mars. Oppmøtetidspunkt er klokka 14:45. Vi er tilbake ca 16:30.  

 

Telefontider 
Telefontidene gjelder for konfirmantene. Ønsker konfirmanten eller 
foreldre/foresatte å få kontakt med hverandre utenom disse tidene er det 
telefonnumrene på siste side som gjelder til oss ansatte.  
 

 
Fredag:22.00-22.30      
 

Lørdag:19.00-19.30  
 

Søndag: Telefonene deles ut i bussen 13.30 
 
 
 



 

DAGSPROGRAM 

 

FREDAG  

14:45 Avreise fra Bjugn  

19.00 Kveldsmat 

20.00 Undervisning  

22.00 Kiosken åpen 

22.00 Telefontid (30 min) 

22.30 Avslutning for kvelden med korssamling 

24.00 GOD NATT :) Det skal være RO, og alle må være på rommene sine. 

 

LØRDAG  

08.00 Vekking av alle :) 

08.30 Frokost 

10.00 Samhandlingsløype gr. 1 / Undervisning gr. 2 

12.30 Matpakkelunsj (i matsalen) 

13.30 Samhandlingsløype gr. 2 / Undervisning gr. 1 

16.00 Middag 

17.00 Taubane / bruskassestabling/klatrevegg 

19.00 Telefontid (30 min) 

19:00 Kiosk åpen 

19.30 HYGGEKVELD 

21.00 Pizza 

22.30 Avslutning med Korssamling 

24.00 GOD NATT :) Det skal være RO, og alle skal være på rommene sine. 

  



SØNDAG 

08.00 Vekking 

08.30 Frokost 

10.00 Gudstjeneste 

11.15 Rydding, pakking og vasking 

12.30 Middag med dessert 

13.15 Alt pakkes inn i bussen 

13.30 Avreise 

Ca. 16.30 Ankomst Bjugn 

 

 

Regler på leir 

• ALLE har ansvar for at vi sammen får et trivelig og lærerikt opphold :) 

• Av elektronisk utstyr er det kun telefon og mp3-spillere som er tillatt.  

• Nettbrett, PC'er o.l. vil bli inndratt.  

• Mobiltelefoner vil bli samlet inn ved ankomst Mjuklia.  
o Dere vil få de utdelt når det er telefontid.  
o Telefonene samles inn igjen etter endt telefontid. 

• Ledernes anvisninger skal følges, også når det gjelder leggetid!  

• I tillegg gjelder selvfølgelig leirstedets regler. 

• All røyking er forbudt 

• Det er nulltoleranse mot alle former for rusmidler. Dersom noen blir funnet med noe 
slikt, eller oppfører seg slik at det blir mistanke, blir vedkommende sendt hjem for 
foresattes regning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pakkeliste til leir Mjuklia 
 

Må ha med:  
• Bibel 

• KONFLOGG 

• Laken, dynetrekk og putevar 

• Toalettsaker og evt. medisiner du må ha 

• Uteklær og skotøy som er varme og holder fukt ute 

• Håndkle/vaskeklut 

• Rent undertøy 
 
Bør ha med: 

• Ullundertøy 

• Innesko/tøfler/ullsokker 

• Komfortable inneklær 

• Skrivesaker 

• Drikkeflaske 

• Termos med navn 
 
Kan ha med: 

• Lesestoff 

• Mobiltelefon 

• Armbåndsur, hvis du har (for å følge med klokka) 

• Lommepenger (max. 200 kr.) til leirkiosk og evt. fergekiosk 
Liten tursekk

  

Kontaktinformasjon 

 

Konfirmantansvarlig/ forsvarsprest Gunnar Eldvik tlf: 944 85 267 

Diakoniarbeider Larisa M. R. Sagranden tlf: 905 21 235 (tilgjengelig døgnet rundt) 

Trosopplærer Randi Kristine Bugten tlf: 926 42 162 

 


