
Kjære konfirmanter og familie! 
 

 
 

Når sommerferien går mot slutten reiser vi på konfirmantleir til Sole gjestegård på Noresund.  

Leirstedet ligger like ved Krøderen. På leir skal vi male, dramatisere, bade, leke, samtale, le, 

se film, kose oss og spise. Dagene på leir består av en blanding av opplevelser, aktiviteter, 

undervisning og fritid.  

 

Det går en rød tråd gjennom hele leiren, og for å få fullt utbytte av leiren og programmet vi 

har, er det viktig at konfirmantene er med på HELE leiren! 

 

Vi gleder oss til å dra på leir, og ser fram til å bli kjent med deg!  
 

SOMMERLEIREN er 12. – 16. august på Sole Gjestegård, Noresund. 

Konnerudkonfirmantene møter ved Konnerud kirke kl. 12.00! 

Skogerkonfirmantene møter ved Skoger skole senest kl. 12.00! 

Bussen bruker ca. 1,5 time til Noresund. 
 

På leiren vil det være med flere ansatte; prest, organist, kateket, trosopplærer og 

menighetspedagog. I tillegg har vi med unge og voksne ledere, som gjør et viktig arbeid. 
 

HJEMREISEN FREDAG 
OBS! Det blir ikke satt opp buss tilbake fra Noresund. Konfirmantene skal hentes av 

foreldre/foresatte på fredag. Det blir avslutningssamling for konfirmanter og familiene kl. 

16.30 (kirkekaffe og gudstjeneste i Olberg kirke). Konfirmantene lager gudstjenesten sammen 

med ansatte og ledere. Samlingen vil være ferdig ca kl 18.00 

Olberg kirke ligger ca 500 meter før Sole gjestegård, og ca 1 km før Noresund sentrum. 

 

 

Ønsker dere å vite mer om Sole gjestegård kan dere gå inn på deres hjemmeside:  

http://solegjestegard.no/  
 

http://solegjestegard.no/


Dagsprogram på Sole 12. – 16. august 2019  
  

  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

Tema:  I begynnelsen  Guds plan  Mennesker i bibelen  Påske  Hjemover  

0900    Frokost  Frokost  Frokost  Frokost  

10.00  Skoger: 
Oppmøte og innsjekking 

v/ Skoger skole 

kl.12.00Konnerud: 

Oppmøte og innsjekking 

kl. 12.00  
Avreise kl. 12.30  

Undervisning:   

 

Undervisning:   

 

Undervisning:   

 

Rydding/vasking  
Kl. 10.00-12.00  

 

12.00   14.15 Pizzaboller Lunsj og fritid Lunsj og fritid Lunsj og fritid Lunsj/evaluering 

13.00 Intro leir kl. 14.30-15.00 Undervisning/ 

aktiviteter 

Undervisning/ 

aktiviteter 

Undervisning/ 

aktiviteter 

Samling i Olberg 

kirke kl. 16.30 for 

konfirmanter og 

foreldre 

17.00 Middag  Middag  Middag  Middag  Hjemreise ca. 

kl.15.30  17.30   Aktiviteter Kiosk/ Aktiviteter  Kiosk/ Aktiviteter  Kiosk/ Aktiviteter  

20.00  Kveldsmat  Kveldsmat  Kveldsmat  Kveldsmat    

21.00  Kveldssamling  Kveldssamling  Kveldssamling  Kveldssamling    

24.00  Ro  Ro  Ro  Ro    

Konfirmantene får mer detaljert program utdelt på leiren. 

 
 

Rommene på Sole 

 Sole gjestegård har oppreide senger og 

håndklær på rommene – dere trenger ikke 

ta med sovepose eller sengetøy! 

 De fleste rommene er 6-mannsrom, og 

det er også noen 4-mannsrom. 

 

Ta med på leiren:  
 Toalettsaker, (bind/ob)  

 Uteklær/regntøy 

 Badetøy, badehåndkle 

 Ta gjerne med klokke og kamera 

 Maleskjorte (gammel T-skjorte)  

 Penger til kioskvarer – kr. 200/300,- er nok 
 



De dagene vi er på leir må mobiltelefonen bli igjen hjemme! 
Det er heller ikke tillatt med andre ting som kan koble deg på nett! Dere som skal videre på 

treningsleir el.a. leverer telefonen til oppbevaring hos en av hovedlederne før avreise mandag. 
Skal dere foreldre ha tak i deres sønn/datter i løpet av leiren brukes konfirmanttelefonen på 

mob.nr. 948 58 792; her kan det sendes sms hvis det er en beskjed vi skal formidle, eller om 

dere ønsker at de skal ringe hjem. Det anbefales å ringe i forbindelse med måltidene. Det kan 
dessuten være lurt å legge igjen andre verdisaker hjemme, men ta gjerne med kamera. 

I spesielle tilfeller (sosiale/helsemessige) kan det gis tillatelse til å ha med mobiltelefon,  

men kun for å ringe hjem. Dette må avtales med oss på forhånd.  
 

Vi trenger hjelp av foreldre på sommerleiren til: 
Som nattevakter på leiren: 

Mandag 7. august kl. 23.00 – tirsdag 8. august kl. 03.00  

Torsdag 10. august kl. 23.00 – fredag 11. august kl. 03.00  

Det er et rom med kjøkken i et av husene, som kan benyttes i løpet av natten. 

Sikkerhetsansvarlig på leiren orienterer om leirstedet og hva som er behovet underveis. 

Til å bake til leiren: 

Boller som leveres på avreisedagen    

Pizzaboller/pizzasnurrer som leveres på avreisedagen   

(leirstedet har fryserom for oppbevaring til det skal brukes)

Kake som tas med til avslutningen fredag    

Send svar på dette til e-post kv298@kirken.no innen onsdag 7. august! 
 

Vi har følgende regler under bussturen/leiren: 
 Det er ikke tillatt å spise/drikke/snuse/tygge tyggegummi under bussturen 

 Uakseptabel oppførsel på bussen eller leiren, kan føre til at den det gjelder må hentes av 

foreldrene. 

 Det er ikke tillatt å ha med energidrikk! 
 

Oppstart og presentasjonsgudstjeneste  
Semesterplan for hele konfirmantåret sendes i september.  

Første undervisningssamling er i uke 42. 

Til høsten er det presentasjonsgudstjenester i deres respektive kirker:  

 Presentasjonsgudstjeneste i Skoger kirke, søndag 8. september kl. 11.00  

OBS! oppmøte kl. 10.30 

 Presentasjonsgudstjeneste i Konnerud kirke, søndag 20. oktober kl. 11.00  

OBS! oppmøte kl. 10.30 

 

Det er ønskelig at alle foreldre/foresatte og familien kommer på denne gudstjenesten!  
 

Kateketens kontor er stengt i fire uker fra 1. til 29. juli pga. ferie. 

  

Drammen, 26. juni 2019 

Med vennlig hilsen 

 

 

Nina    Per Arne     Karin 

mailto:kv298@kirken.no


Ofte stilte spørsmål i forbindelse med leir: 
 

Hvem får jeg dele rom med? 
Fordeling av rom gjøres når vi kommer på leir. Konfirmantene får selv komme med ønsker 

om hvem de skal dele rom med. Målet er at alle skal få dele rom med noen de ønsker. På Sole 

er det flest 6-mannsrom og noen 4-mannsrom. Konfirmantene kan gjerne snakke sammen og 

komme med forslag om hvem de vil dele rom med når fordelingen skjer. 

Er det spesielle hensyn vi skal ta, vil vi gjerne ha en melding fra foreldrene om det. 
 

Hva skal jeg som er allergisk/har matallergi/matintoleranse gjøre? 
Skjemaene dere leverte ved innskrivingen blir gjennomgått, og vi gir beskjed til leirstedet om 

behov for laktosefritt, glutenfritt med mer. I noen tilfeller tar vi kontakt med foreldrene på 

forhånd, for å være sikker på at dere får mat dere kan spise. 
 

Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke kan være med på hele leiren? 
Send en e-post med nærmere detaljer, så tar vi kontakt når vi er tilbake etter ferien. 
 

Hva skal jeg gjøre hvis vi ikke kan hente konfirmanten etter leiren? 
Prøv å avtale henting med andre foreldre. Hvis det ikke er mulig – ta kontakt når vi er tilbake 

etter ferien 29. juli. 
 

Hva skal vi gjøre om det er vanskelig å betale hele beløpet innen fristen? 
Send e-post innen 20. juli, så blir vi enige om en betalingsordning. Vi tar kontakt etter ferien. 
 

Hvordan får jeg kontakt med min sønn/datter under leiren? 
Ring eller send sms til konfirmanttelefonen (948 58 792) eller send beskjed på e-post 

kv298@kirken.no 
 

Er det for seint å bytte leir? 
Det er fortsatt mulig! Send en beskjed, så tar vi kontakt. 
 

Hva gjør jeg hvis jeg blir syk? Kan jeg være med på Høstleiren? 
Det går greit! Send en beskjed, så tar vi kontakt. 
 

Kameraten min ønsker å bli konfirmant, men har ikke meldt seg.  

Kan han/hun bli med på leir og bli konfirmant? 
Foreldrene kan sende en e-post og gi beskjed om hvilken leir han/hun ønsker å dra på.  

Se hjemmesiden for mer informasjon om konfirmantåret og hvordan melde seg på som 

konfirmant. 
 

Jeg får ikke brev i posten/e-post. Hva gjør jeg? 
Send en e-post med riktig postadresse og foretrukket e-postadresse. Husk å sjekke 

spamfilteret. 

 

Spesielle behov 
Har konfirmanten spesielle behov, er det fint om dere sender en beskjed om det.  

Vi tar kontakt når vi er tilbake fra ferie. 

 

 



Konfirmantavgift 

Ved evt. avbestilling etter 28. juli må hele beløpet betales! 

 
 

Konfirmantavgiften for konfirmanter på leir er i år kr. 2.900,- 
Søskenmoderasjon er på kr. 400,- pr. konfirmant (dvs. tvillinger får rabatt på kr. 800,-) 

 

Konfirmantavgiften dekker utgiftene til hele konfirmantåret. 

Betalingsfrist er 20. juli. Betales til konto: 2220 10 62407 

Konfirmantarbeidet i Skoger og Konnerudmenigheter,  

Skriv konfirmantens navn som referanse. 

 

Ved behov for å dele opp betalingen, eller endre betalingsfrist: 

Ta kontakt på e-post kv298@kirken.no før betalingsfristen! 

 

 

Viktige adresser og telefonnummer 

Postadresse: Skoger og Konnerud menigheter, Albumsgate 8, 3016 Drammen 

Kontoradresse: Gramsborgveien 3, Drammen 

Tlf. Karin Vaskinn, kateket: 32 98 92 88 e-post: kv298@kirken.no 

Konfirmanttelefonen: 948 58 792 (brukes KUN på leir, nattcup el.l.) 

Kirkekontoret/økonomiansvarlig: 32 98 91 00 

2900,- 

Konfirmantarbeidet i  

Skoger og Konnerud menigheter 

Albums gate 8 

3016 Drammen 

OBS: Tvillinger betaler kr. 5000,- (søskenrabatt) 

 

Konfirmantens navn: 

mailto:kv298@kirken.no
mailto:kv298@kirken.no


 


