
PAKKELISTE FOR KONFIRMANTLEIRSKOLE 2017 

 

Du må ha med: (Kan være lurt å ha navn i klærne) 

- Varmt vintertøy, langt undertøy, varme sokker, lue, skjerf og votter 

- Regntøy/Allværsklær 

- Utesko til vinterbruk som tåler både snø og vann 

- Tøyskift til 3 dager pluss ett reservesett (Kan bli våt) 

- Toalettsaker, d.v.s. tannbørste og -krem, sjampo og såpe, håndkle m.m. 

- Innesko, d.v.s. sandaler/tøfler eller joggesko 

- Laken og sovepose (Dyne og pute kan tas med, men det tar plass.  Man kan få leie 

dyne og pute og sengetøy på leirstedet, men de har bare til noen få) 

 

Kjekt å ha med: 

- Snop/snavel i moderate mengder. (Vi får mat på leirstedet og det er kiosk der) 

- Lesestoff/spill (kort)til fritiden 

- I-Pod og lignende hvis du liker musikk 

- Bærbart musikkinstrument hvis du tør og vil og kan spille  

NB! Brus og godteri kan kjøpes i kiosken på leirstedet. De har ikke kortterminal i kiosken på 

leirstedet, så her trengs kontanter.  

Det blir ikke noen stopp underveis til og fra leirstedet.  

Gruppelederne kan be dere om å ha med ekstra utstyr til planlagte aktiviteter. 

 

Det viktigste å ha med: Godt humør Godt humør Godt humør Godt humør Godt humør Godt  

 

+++++ Vilje til å delta aktivt mens du er på leir, så du kan lære og oppleve noe du vil huske 

resten av livet som gode minner. ”Leiren lever for ever !” 

 

Ekstra tips:  

Vi skal bo tett innpå hverandre i vel to døgn.  Derfor er det viktig å ta hensyn til hverandre.  

Det er også viktig å passe på sin personlige hygiene og holde orden på sine egne ting.  La ikke 

verdisaker ligge åpent fremme på rommet. For eksempel har penger blitt borte på leir. 

Hvis du tar med mobiltelefon skal den være nedpakket på rommet mens det er 

program. 

Privat PC og nettbrett o.l. kan legges igjen hjemme, unntak hvis ledere ber om at det blir tatt 

med til bruk i aktivitetsgruppe. 

Det er lov å bruke hodet og tenke ut hva du trenger utover denne lista.  Men husk: Ting tar 

plass og du må bære og passe på dine ting selv.  

Pakk gjerne i sekk eller i en stor bag slik at du kan bruke den som en ”kommode” under 

leiren.  Da blir det lettere å holde orden både for deg selv og for dem du deler rom med. 

 

Lykke til med pakkinga ! 

 

 

Jan Asbjørn, konfirmantprest   


