Konfirmantleir på Mjuklia
29 Sept. til 01 Okt. - 2017
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Hvorfor leir?
Fra plan for trosopplæring – Gud gir – vi deler
Målet for konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troens liv som gis i dåpen, slik at unge
kan leve sitt liv i forsakelse og tro, tilbedelse og tjeneste som Jesu Kristi disipler i hjem,
menighet og samfunn.
Konfirmantleiren har en viktig plass i konfirmasjonstiden!
I år som tidligere år er leiren lagt til helgen i uke 39 (29.09 - 01.10). Leiren er et
samarbeid mellom de fem soknene i kommunen, og blir arrangert ved Det norske
misjonsselskaps leirsted på Mjuklia (Berkåk).
Med leir følger forventninger, til Gud og til hverandre. Vi tror at korssamlinger,
gudstjeneste og naturlige samtaler som oppstår underveis er gode møtesteder der Gud
møter og deler med oss, og der vi kan dele med hverandre.
På leir har vi god tid til å være sammen. Voksne er tilgjengelig og tilstede og sørger for
trygge og forutsigbare rammer for alt samvær.
Leir er inkluderende. Mjuklia er godt egnet som leirsted, også for de som har eventuelle
bevegelseshemninger. Gjennom gode ledere og instruktører sørger vi for at all
undervisning og alle aktiviteter er tilpasset slik at alle kan være med å delta.

Transport
Vi reiser med buss fra menighetshuset på Skei fredag 29.09 kl. 17.00. Dersom noen av
konfirmantene ønsker å bli plukket opp i Øvre Surnadal ber vi om at dere tar kontakt
med kirkekontoret for å avklare dette. Avreise fra Mjuklia blir søndag kl. 14.00. Vi
regner med å være tilbake på menighetshuset på Skei omtrent kl. 16.00.

Pakkeliste
Hva dere trenger å ta med:
 Bibel og skrivesaker
 Sovepose, putevar, og laken (bredde 120 cm) - evt. dynetrekk. Det er mulig å leie
sengetøy på Mjuklia til en kostnad på 85 kr. Lån av dyne og pute er gratis.
 Klesskift
 Innesko
 Klær og fottøy til bruk utendørs – jakke i Gore-tex, evt. regnjakke anbefales!
 Toalettsaker, såpe og håndkle
 All mat er inkludert, men for de som ønsker å handle noe utenom er det kiosk på
Mjuklia. I kiosken kan det kun benyttes penger, ikke kort! Ta gjerne med
skillemynt i stedet for store sedler.
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Hva dere ikke trenger å ta med:
 Det er ikke anledning til å ta med datamaskin eller store musikkspillere.

Tilrettelegging
Konfirmantleiren er en obligatorisk del av konfirmanttiden. Om noen likevel ikke har
anledning til å bli med på grunn av sykdom eller annet, må vi ha beskjed om dette. Vi
har forsøkt å kartlegge om det er noen som trenger spesiell tilrettelegging under
oppholdet, men ikke alle har fått anledning til å svare på dette. Derfor ønsker vi fortsatt
beskjed dersom det er noen som trenger medisin til faste tider, spesiell diett, eller har
særskilte behov på andre måter. Det kan også være nyttig å vite om eventuelle
vanskelige venne - eller familieforhold. Romfordeling vil bli satt opp med utgangspunkt
i konfirmantenes ønsker, men denne vil ikke bli bekjentgjort før vi ankommer Mjuklia.
Vi som er ansatt i kirken har taushetsplikt, og vi ønsker at dere som er foresatte gir oss
nødvendig informasjon slik at hver enkelt konfirmant kjenner seg sett og ivaretatt når
vi er på leir.

Kontaktinformasjon
Elsa Jensvold (leirsjef)
Mobil: 99518162 epost: elsa.jensvold@surnadal.kyrkja.no
Vidar Wilhelmsen Rygh
Mobil: 91763663 epost: vidar.rygh@surnadal.kyrkja.no
Kirsti Hjørnevik
Mobil: 97540817 epost: kirsti.elise.hjornevik@surnadal.kyrkja.no
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Program for helgen
Fredag 29.09
Tidspunkt
16.45
16.55
17.00
18.45
19.00
19.10
19.45
20.30-22.00
22.00
23.00
24.00

Aktivitet
Oppmøte av konfirmanter ved
Menighetshuset på Skei
Opprop
Avreise med busser fra menighetshuset
Innkvartering
Informasjon fra vertskapet
Kveldsmat
Kiosk
Samling med lek og underholdning
Korssamling
Ledersamling
God natt!

Lørdag 30.09
08.30
09.00
10.00- 12.30
13.00
13.30-16.00
16.30
17.00-18.30
18.30-19.30
19.30-21.00
21.30
23.00
24.00
01.00

Vekking
Frokost
Delte aktiviteter (samhandlingsløype/
undervisning)
Lunsj
Delte aktiviteter (samhandlingsløype/
undervisning)
Grøt
Taubane - kiosk
Gudstjenesteverksted
Festkveld med lek og underholdning
Pizza
Korssamling
Ledersamling
God natt!

Søndag 01.10
09.00
09.30
10.30
11.00
12.00
13.00
14.00
16.00

Vekking
Frokost
Gudstjenesteforberedelser
Gudstjeneste
Rydde, koste, støvsuge
Middag
Avreise
Retur til menighetshuset på Skei
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