KONFIRMANTLEIR 2017
på Åh stiftsgård, Ljungskile, Sverige

Til konfirmantene fra Bygdøy, Frogner,
Gamlebyen og Grønland, Kampen,
Sentrum & St. Hanshaugen og
Vålerenga menigheter.

Stedet og leiren
Konfirmantene fra Gamle Oslo, Frogner, Bygdøy, og
Sentrum/St.Hanshaugen har i mange år hatt felles konfirmasjonsleir. I år
drar vi til nytt leirsted: «Åh stiftsgård» ved havet utenfor Ljungskile i
Sverige, omtrent 22 mil fra Oslo.
Mer informasjon om stedet finnes på www.ahstiftsgard.org.
Konfirmantene bor på firemannsrom, og alle kommer til å bo med noen de
kjenner.
Det serveres frokost (kl. 8.30), lunsj (kl 13), middag (kl. 17) og kveldsmat
(kl.20.30). Matallergier og andre viktige matforbehold meldes snarest til
presten.
På leir deltar alle på det som skjer; uansett om det er måltider,
undervisning, fritidsaktiviteter, gudstjeneste eller annet (med mindre man
har fått tillatelse fra presten ved f.eks. sykdom). Det blir felles vekketider
før frokost og alle må være på rommet sitt etter leggetiden.

Avreise mandag 14/8:
Frogner- og bygdøy-konfirmantene møter opp utenfor Frogner kirke kl
09:00 for opprop og pålessing av buss. Derfra kjører bussen innom et
annet sted for å plukke opp flere konfirmanter.
De som evt. ønsker å ankomme «Åh» direkte, må melde fra om dette til
presten i god tid.

Retur fredag 18/8:
Vi regner med å returnere til Frogner kirke mellom kl 15 og kl 16.

Ta med:
- Maks 350 svenske kroner i lommepenger (og det er helt i orden
med mindre!). Det bare leirstedets egen kiosk som er i nærheten,
ingen andre butikker. I kiosken kan du betale med svenske penger
eller med VISA/Mastercard (nb: ikke Maestro/elektron-kort).

- Konfirmantbibelen og skrivesaker, laken, dynetrekk og putevar,
håndkle, toalettsaker, sommertøy, badetøy, litt varmt tøy,
treningstøy, solkrem og evt. medisiner.
Sjekk gjerne www.yr.no før du pakker, og pakk fornuftig (ikke ta med
unødvendig mye bagasje).
På den svenske västkusten finnes det mye flått. Det kan være lurt å ta med
flått-/insekt-middel hvis dere har, og unngå å gå i høyt gress uten
langbukser og tette sko. Flått kan være bærer av både Borrelia- og TBEsmitte. Nb: Den siste er det mulig å vaksinere seg imot.

Ta ikke med:
Dyre ting som du er redd for å miste (f.eks. Ipad’er, dyre mobiler og
klokker o.l.)

Regler
Det er forbudt med rusmidler, mobbing, hærverk, bading utenom
badetider, å forlate leirstedet uten tillatelse, samt å forårsake brannfare. Å
bryte disse reglene kan medføre hjemsendelse.
Konfirmantleiren blir for det meste MOBILFRI, det vil si at konfirmantene
får lov å bruke mobilene kun korte perioder hver dag. NB: Ledere er alltid
tilgjengelige på telefon.
Vi forutsetter at foreldre/foresatte på forhånd snakker med den enkelte
konfirmant om overstående regler og om gode holdninger.
Vi forutsetter også at konfirmantene møter med en positiv innstilling, og
med respekt for lederne, for andre konfirmanter, for andres eiendeler og
for det som skjer på leiren. Reglene er til for at vi skal ha en god, hyggelig
og sikker leir for alle.
Foreldre/foresatte må kunne nås på telefon i leirdagene og være
tilgjengelig slik at konfirmantene ved behov kan tas imot på et avtalt sted
eller evt. hentes fra Åh ved sykdom og annet.
Ta gjerne kontakt hvis du gruer deg til noe ved leiren, hvis du trenger
medisinsk oppfølging og annet.

Ledere:
Vi har med en god gjeng frivillige ledere (både voksne og yngre ledere) i
tillegg til stedets ansatte.
De hovedansvarlige er prestene:
Fra Frogner og Bygdøy ARNE SLØRDAHL
as466@ kirken.no tlf 23 62 90 65 / 95 99 34 87
(Ferie 10.07. - 06.08.)
Fra Sentrum og St.Hanshaugen MARTA AXNÉR IMS
ma638@kirken.no, tlf 46 31 21 16
(Ferie 16.06. - 18.07.)
Fra Grønland/Gamlebyen, Kampen og Vålerenga
SJUR ATLE FURALI, sf644@kirken.no, tlf 91397494
(Ferie 03.07. - 23.07)
Hvis det ikke haster med å gi informasjon eller stille spørsmål om leiren,
er e-post å foretrekke.

Vi ønsker dere god sommer.
Gled dere til sommerleiren!
(Det gjør vi.)

