
                                                                                             

 

 

 

KONFIRMANTINFORMASJON TIL FORESATTE FØR 

KONFIRMANTLEIRSKOLEN 10. - 12. november 2017 

 

Nå kan vi endelig dra på leir og det gleder vi oss til! Vi drar til leirstedet Mjuklia på Berkåk 

fredag 10. til søndag 12. november.  Leiren er et av høydepunktene i konfirmantopplegget 

både for konfirmantene og prestene. Der blir vi ristet sammen i et trygt og trivelig fellesskap, 

med mulighet til felles trosopplæring, livsmestring og frisk utfoldelse. 

Denne orienteringen er ment som et bidrag til at dere som foresatte kan være trygge for 

ungdommene som er med på leir.  Den forteller om kontaktmuligheter med konfirmanten, om 

bestemmelser/regler vi har satt opp for å ivareta sikkerheten. Vi har som mål å skape trivsel 

innenfor trygge rammer. Jeg viser ellers til orienteringen som jeg gav på foreldremøtet. Det 

vil være med både ungdommer og voksne studenter som ledere.  De eldste har selvfølgelig 

hovedansvaret sammen med oss prestene.  Vi kommer til å bli ca 80 konfirmanter og vel 110  

ungdommer og voksne til sammen fra Lade, Lademoen, Bakklandet og Domkirken 

menigheter. Jeg deler ut ordensregler til konfirmantene sammen med denne informasjonen.  

Fellessamlingen 1/11 kl. 17- ca 18.30 i Lademoen kirke er felles for alle konfirmantene i 

Midtbyen. Da deler jeg ut veiledende pakkeliste og ordensregler for leiren. Både pakkeliste og 

ordensregler ber jeg dere om å gå igjennom med deres konfirmant.  

Merk:  Svarslippen nederst på ordensreglene skal leveres ved påstigning av bussen til 

leiren.  

Jeg vil kommentere noen punkter i ordensreglene:  

Mobiltelefon, PC og musikkanlegg 
Det er ikke tillatt å ha med seg mobiltelefon til åpen offentlig bruk, mens det er program på 

leiren.  Vi vil heller ikke at noen tar med seg musikkanlegg eller PC til leirstedet.  Ingen blir 

ransaket, men synlige mobiltelefoner i bruk kan bli inndratt og utleveres ved leirens slutt. 

(Man kan altså bruke mobilen til å melde/ringe hjem og si god natt før man sovner.) På det 

viset håper vi å hjelpe alle til å være konsentrert og til stede på leiren. Dette er i tråd med den 

mening jeg oppfattet dere foreldre/foresatte hadde på høstens foreldremøte.  I-pod, Mp 3 

spiller kan tas med, PC-er blir det ikke tid til å bruke med de aktivitetene og programmet vi 

legger opp til.  

Kontakttelefoner under leiren: Undertegnedes mobil: 94784291/916 21 137. Mjuklia 

leirsted: 724 28230.  Det er lurt å ringe utenom kjernetidene for undervisning: 10.00-12.00 og 

17.00-19.00.  Ved kriser er jeg tilgjengelig når som helst.  På tidligere leirer har denne 

ordningen fungert godt, selv om vi i årenes løp har hatt en del sykdom hos konfirmantene og 

andre behov for hjemkontakt. 

Hvis noen av konfirmantene trenger spesiell oppfølging på leiren utover de informasjoner 

som dere foresatte allerede har formidlet via påmeldingsskjema og muntlige beskjeder, meld 

snarest fra til meg.  Dette gjelder særlig ikke meldte allergier eller hvis noe er ugreit i det 

sosiale samspillet konfirmanten deltar i ellers på skole og i fritid. 

Opphold på leirstedet 

Ordensreglene pkt. 6 pålegger konfirmantene å oppholde seg på leirstedet og ikke bevege seg 

utenfor uten tillatelse fra en av prestene.  Denne bestemmelsen er vi strenge på av 

sikkerhetsgrunner.  

Rusmidler 
Det er selvfølgelig ikke tillatt å ha med eller nyte noen form for rusmidler under 

leiroppholdet. Her praktiserer vi nulltoleranse.   



Røyking/Snusing er i prinsippet ikke tillatt på leiren.  Foreldre som er kjent med at deres 

konfirmant røyker og tillater dette på leiren, må skrive dette på slippen nederst på 

ordensreglene. Det beste er om alle kan behandles likt.  Det er forbudt for unge i vår 

aldersklasse å kjøpe røyk. Dermed slipper konfirmantene misforståelser og røykepress.  Vi 

unngår utrivelige oppgaver for lederne som å være røykepoliti.   

Boforhold 

Innkvarteringen vil skje i en gutteetasje og en jenteetasje i internatet på rom med 6 senger 

med bad. Det kan bli bruk for ekstra madrasser på noen av rommene. Jeg har delt ut og samlet 

inn igjen lapper for boønsker, for at de unge kan velge hvem de vil dele rom med, så langt 

praktisk mulig følges disse ønskene. 

Frem til tiden for ro (midnatt +) har vi våken vakt i begge ganger og ellers våken vakt hele 

natta. Etter rotid skal alle være på sine rom.  Det er bad med dusj på hvert rom og en 

forholdsvis god standard. Leirstedet brukes som sommerhotell utenom leirsesongen. 

Konfirmantene har ikke kjøkkenoppgaver, men rydder etter seg i matsalen. Vi spiser 

gruppevis ved bord i matsalen.  Maten er god vet vi som har vært der før. Det er kiosk på 

stedet, men det er ønskelig at beløpet på lommepenger holdes på et nøkternt nivå (ikke mer 

enn kr. 150 ?)  

Ordensreglene forplikter konfirmanten seg til å overholde med sin underskrift på slippen 

nederst på det arket med reglene. Slippen leveres ved påstigning av bussen.  Reglene er 

laget for å ivareta konfirmantens sikkerhet og for å skape gode rammer for trivsel og læring 

på leiren.  Alvorlige brudd på disse reglene kan føre til hjemsending, men vi vil alltid først 

prøve å hjelpe konfirmanten til å tilpasse seg med advarsel, samtale og ekstra tilsyn. Hærverk 

kan føre til erstatningsansvar. 

Avreise/Hjemkomst 

Avreise fra Rema,Ladetorget pr. buss fredag 10/11 kl. 12.15 (oppmøte rett fra skolen). Vi får 

utnyttet fredagen best ved å være på leirstedet så tidlig som mulig. 

Retur til Rema, Ladetorget  pr. buss søndag 12/11 mellom kl. 19.15 og 19.30. 

 

 

 

  

Med ønske om en spennende og utbytterik leir i alvor og lek 

Vennlig hilsen 

 

 

 

Jan A. Sagen, Konfirmantprest  Tlf. Arbeid  94784291 Privat 91621137. 

mail: js487@kirken.no 


