
12.-16. august  

 

 

Konfirmantparadiset 

Du – en skatt 

Troen – en skatt 

Kirken – en skatt 

 
 

Alt du trenger å vite om leir. 



Det sosiale miljøet på leir:  
Dersom din konfirmant har sosiale 
vansker eller det er andre sosiale 
forhold vi bør kjenne til, så ønsker vi at 
dere tar kontakt med oss i god tid, slik 
at vi kan legge til rette for en god 
leiropplevelse.  
 

Spesielle behov: 
Dersom din konfirmant bruker 
medisiner, trenger en spesiell diett 
eller på annen måte trenger 
tilrettelegging fra vår side, må dere ta 
kontakt med oss i god tid før vi reiser 
på leir.  
 

 

All bruk av alkohol eller andre rusmidler er forbudt, og vil føre til hjemsendelse på 
foresattes regning.  
 
Ødeleggelser medfører erstatningsansvar. Vi viser respekt for andres utstyr, 
eiendeler, leirstedets bygninger og inventar.  
 
Østre Bolærne er en del av et naturreservat. Ta derfor hensyn til naturen.  
 
Vi har nulltoleranse for mobbing, og de som mobber blir sendt hjem på foreldrenes 
regning. Det samme gjelder konfirmanter som saboterer eller boikotter leiren.  
 
Mobiltelefon  vil bli brukt i forbindelse med samlinger og undervisning. Der finner 
konfirmantene oversikt over program, kart over øya og andre nødvendigheter.  
 
All bading skjer på eget ansvar og på anviste plasser. Bad aldri alene. Gå minst tre 
konfirmanter sammen. Ingen skal bade etter kl.23 på kvelden. Ved organisert bading, 
vil det være voksne badevakter.  
 
Helt om natten, helt om dagen. På vår konfirmantleir kan konfirmantene legge seg når 
de vil. Oppholdsstedet er «Bunker’n». Der blir det god stemning og mulig å oppholde 
seg utover de små nattetimer. Dersom noen forstyrrer etter stilletid kl.24.00, og ikke 
roer seg etter tilsnakk, kan de i verste fall bli sendt hjem.  
 
Reiseforsikring er ikke inkludert i konfirmantavgiften, og verdisaker tas med på eget 
ansvar.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Karsten Torp 
Leirsjef,  
Kt693@kirken.no 
950 65 812 
 
Eiliv Revling Holm 
Ass. Leirsjef/ Undervisning.  
Eh779@kirken.no 
949 73 714 
 
Line Langset Bakkum 
Sykepleier. Helse, miljø og sanitet. 
Lb772@kirken.no  
907 97 188 
 
Trond Pladsen 
Sikkerhet 
tpladsen@gmail.com  
905 50 292 
 

 

Bjørn Arild Andersen 
LupY-sjef. Bunker’n 
Bjorn.andersen@kfuk-kfum.no  
410 02 022 
 
Hanne Moesgård Skjesol 
Leirprest/ miljø 
Hs677@kirken.no  
479 59 025 
 
Linda Gudbrandsen 
Program, 
Lg334@kirken.no 
920 18 100 
 
Christian Sporild 
Band og musikk. 
Cs928@kirken.no  
976 62 824 
 
Hilde Engevold 
Program/ undervisning.  
He839@gmail.com 
415 71 492

Hvor skal vi? 
Med sin vakre natur og unike beliggenhet, er øya Østre Bolærne kanskje ytre Oslofjords mest 
attraktive destinasjon for natur og opplevelser. Øya er 0,59 km² stor og høyeste punkt er 35 moh. På 
denne vakre øya, som også er en del av Færder nasjonalpark, ligger Færder leirsted! 
I Signalstasjonen som er plassert på det høyeste punktet på øya, er det en fantastisk utsikt til Ytre 
Oslofjord, fra Hurumlandet i nord, Østfoldkysten, øyriket i Nøtterøy og Tjøme og langt ut i Skagerak i 
sør. 

 

FÆRDER LEIRSTED  

Østre Bolærne 

3133 Dukan

 Laken, putevar og dynetrekk 

 Vindtette, vanntette og varme klær. 

 Badesaker, solkrem og myggspray. 

 Toalettsaker og håndkle.  

 Liten tursekk, matboks og drikkeflaske. 

KirkenMIN har en egen kiosk/ kafé på leirstedet 

hvor det vil bli mulig å kjøpe seg vanlige kioskvarer 

til en rimelig pris. Det er også en kiosk i havna, men 

vi ønsker minst mulig trafikk dit.   
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ORGANISERING: 
 

FLØY: 

Det er tre fløyer i 1990-bygget: A, B og C. Der vil vi fordele konfirmantene på 6 mannsrom. 

Hver fløy har to fløyledere som har ansvar for romlederne og at alt er i orden på alle rom. 

 
ROM: 

Det blir rene jente- og gutterom og vi ønsker at konfirmantene selv skal ønske seg 5 

personer de kunne tenke seg å dele rom med. Hvert rom får en eller to fra LupY som sin 

romleder. To rom utgjør en gruppe.  Gruppene møtes hver morgen og kveld til 

cellegruppemøte på et av de to rommene hvor de bor. 

 
PULJE: 

Tre og tre grupper, dvs. 6 rom utgjør en undervisningspulje. A1, A2, B1, B2, C1 og C2.  

 

SPISEGRUPPER: 

A1, A2 og B1 utgjør en spisegruppe 1. B2, C1 og C2 utgjør spisegruppe 2.  

FORELØPIG PROGRAM:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SØNDAG 12. AUGUST MELLOM KL. 8.00 – 9.30 GÅR BUSSENE FRA GJØVIK. HA MED MATTPAKKE TIL SØNDAGEN. 

KONFIRMANTENE ER TILBAKE TORSDAG 16.AUGUST I MELLOM KL.15.30 – 18.00.                                                                           

MER DETALJERT INFORMASJON KOMMER.  


