
MJUKLIA 
Konfirmantleir



DATO og TID
28. februar. – 1. mars 2020

28. februar – FREDAG:

14.45 Oppmøte og registrering: Ferjekai Brekstad

15.00 Avreise Ørland

17.30 Ankomst Mjuklia

1. mars – SØNDAG: 

13.30 Avreise Mjukli

16.30 Ankomst Brekstad



Ansatte

Gunnar Eldvik – konfirmantansvarlig / prest 944 85 267

Larisa Margrethe Ross Sagranden – diakoniarbeider 905 21 235

Randi Kristine Bugten – trosopplærer

Oppgaver: 

Vi har ansvar for programmet, all kommunikasjon med Mjuklia, være 
kontaktperson for dere foreldre gjennom helga og leiren i sin helhet.



Konfirmanter

38



Frivillige

• Foreldre?

• Forsvaret?

• Ungdomsledere 2

Oppgaver for frivillige: 

- å hjelpe med ulike aktiviteter

- nattevakt

- Brannvernansvarlig

- Mobilansvarlig

- Førstehjelpansvarlig

- Underholdning -og kioskansvarlig (ungdomsledere)



PAKKELISTA 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 



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. 

• Dere vil få de utdelt når det er telefontid. 
• 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.



MAT

FREDAG: 19.00 KVELDSMAT

22:00 KIOSK

LØRDAG:

8.30 Frokost

12.30 Matpakkelunsj

16.00 Middag

21.00 Pizza

21.30 Kiosken åpen

SØNDAG

8.30 Frokost

12.30 Middag med dessert



MÅ VARSLES!!!

Allergier 

Helseproblemer

Andre begrensinger, krav, behov… 

Skriftlig til: 

Larisa som sms, eller e-post. 



Kort om programmet: 

Vi skal: 

Reise Spise mat 

Leke Sove

Vi skal ha 

Telefontid Undervisning Uteaktiviteter

Korssamling på kvelden Nattkino Gudstjeneste 



En ting til

Det blir sjekket  gudstjenester og ministrant-tjeneste i konflogg, 

Til konfirmasjon: 

8x Gudstjeneste – inkludert: 
Presentasjonsgudsjeneste

Lysmesse 

Mjuklia leir Gudstjeneste 

konfirmasjon (mai)

+ 4 (det er fortsatt tid før konfirmasjonen: HJERTELIG VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE ☺ )

Ministrant – tjeneste: medarbeider på gudstjeneste: 1x

De som ikke har vært ministranter enda er satt opp på lista i konfirmant-hefte for våren.  Fint 
om dere bytter innbyrdes og gir beskjed om bytte



FASTEAKSJONEN 2020





FASTEAKSJONEN HVA DU KAN GJØRE 

RENT VANN OG  
KLIMAENDRINGER





2,5 % av det vannet er ferskvann vi kan drikke. Klima og vann hører sammen.  

Vi er 7,7 milliarder mennesker på jorda. 

Mye er ulikt fra samfunn til samfunn og mye skiller oss fra 
hverandre; grenser, lover, regler, religion, matretter, klesstil, osv. 

Men vi deler også. Selv om klimaendringer ikke rammer oss 
likt, deler alle mennesker jordens klima. 

Vi deler også tilgang til vannet på jorda. 75% av jorda er vann. 

VANN OG KLIMAENDRINGER



KONSEKVENSER

FOR MYE VANN FOR LITE VANN

Av klimaendringer



VIS FILM
«Hovedfilm: Bate»

https://www.fasteaksjonen.no/ressurser/filmer/


SIKRER
TILGANG TIL RENT VANN

FORBEREDER LOKALSAMFUNN 
PÅ AKUTTE KLIMAENDRINGER

TILPASSER LOKALSAMFUNN TIL 
LANGSOMME KLIMAENDRINGER



Det tilsvarer varig tilgang til rent vann for

150 MENNESKER 

HVOR MANGE MENNESKER SKAL VI  
SAMLE INN VANN TIL I ÅR? 

29.902 KR I BJUGN SOKN

I 2019 SAMLET VI INN



For prisen av hva det koster å 
bruke Spotify i fire måneder 
(99 kroner), kan du plante 
100 trær mot avskoging.

4 mnd.

Hvis en brusflaske koster 
25 kroner trenger du 8 for å 
gi ett menneske varig tilgang 

til rent vann

Prisen på ett par nye joggesko til 
1000 kroner er nok til å gi 5 familier 

på flukt nødhjelpspakker.

200,- 400,- 1000,-

EKSEMPLER I KRONER



Det å samle inn penger til Kirkens Nødhjelp sitt 
arbeid er viktig for å la folk tilpasse seg 
klimaendringene, men det er ikke nok. Rike land, 
sånn som Norge må bidra med mer penger enn 
det vi gjør. Norge har tjent masse penger på å 
pumpe opp og selge olje. Vi har bidratt mye til at 
klimaendringene har blitt så alvorlige som de er. 
Men det er ikke her klimaendringene rammer 
hardest. Derfor er det rettferdig at den norske 
regjeringa betaler mer til fattige land, slik at de 
kan tilpasse seg.

Problemet

KLIMAENDRINGER 
FØRER TIL VANNKRISE

Løsningen

FOLK MÅ FÅ 
VANNET TILBAKE



Gi et liv med vann



1. Bank på alle dører på runden din slik at du gir alle 
en mulighet til å bidra. 

2. Vipps og SMS kan brukes som betalingsmiddel for 
de som ikke har kontanter. 

3. Husk å smile og takke, uansett beløp. 

BØSSEVETT-REGLER



HVA GÅR 
PENGENE TIL?

NEI TAKK, JEG VIL 
IKKE GI TIL DERE.

HAR IKKE 
KONTANTER!

HAR IKKE TID 
AKKURAT NÅ.

TAR DERE VIPPS?

BØSSEBÆRERSKOLE
HVA SIER DU HVIS?



29 - 31. mars
• Roder(ruter) og bøsser deles ut: kirkekontoret i Bjugn Søndag 29. mars fra kl. 

15:00 - 17:00

• Innsamlingen foregår primært søndag, mandag og tirsdag. Konfirmantene 
bestemmer selv når de vil gå disse dagene.

• Bøsser leveres tilbake: Bjugn menighetshus tirsdag 31. mars mellom 17:00 – 20:00

• I Lysøysund leveres bøssene på Coop Lysøysund til (Hvem kan ta imot bøsser?) mellom 
kl. 17.30 - 18.00, tlf. _________

• I Vallersund leveres bøssene hos (Hvem kan ta imot bøsser?) _________
mellom kl. 17.30 - 18.00, tlf. ________

• For at det skal bli mest effektivt under innsamlingen, er vi avhengig av at foresatte 
stiller opp og kjører der det er nødvendig.  

• Hvem av ungdommene kan være med i ledergruppa som tegner opp nye rodekart
og fordeler rodene? Tid avsatt: ca. 6 timer tilsammen. Vi spanderer pizza! 

• Det er obligatorisk for alle konfirmanter  å stille  med en voksen. Dette er en del 
av det å være konfirmantforelder. Konfirmanten får en god opplevelse av sitt første 
diakonale tjenesteoppdrag, og det er tryggere.



ULIF - Ungdomsledere i Fosen


