Til alle leirkonfirmanter og foreldre / foresatte!
Da er det tid for ny informasjon fra oss.
Vi håper sommerdagene har vært gode og gitt påfyll av gode minner.
Vedlagt finner dere info om leiren, samlingene etter leir, samt presentasjonsgudstjenesten.
Betalingsinfo sender vi i egen mail.
Vi ønsker å skape en god og minnerik tid for deg som er konfirmant og dere som er
konfirmantfamilie. Konfirmanttiden gir en gyllen mulighet til å ta fram store og små spørsmål
om livet, troen og Gud. Sammen kan vi lete etter mulige svar. Og vi kan dele noe av det vi
tenker og undrer oss over. Årets tema er HÅP. Et lite ord, men med en stor verdi: håpet gir
oss hjelp til å gå videre. Vi skal også se etter om Bibelens gamle tekster har noe å fortelle til
oss som lever i 2019. Vi ser fram til tiden vi skal ha sammen!
Så minner vi om at de regler vi har: om oppmøte, om respekt, om å ta hensyn og å bidra
positivt. Dette er noe ALLE må, for at vi skal få en fin reise sammen.
God kontakt og god informasjon bidrar til å skape et best mulig utgangspunkt. Ta kontakt om
det er noe vi bør vite.
1. FØRSTE SAMLING ETTER LEIR:
Etter leiren har vi fellessamlinger før presentasjonsgudstjenesten;
* onsdag 4. september kl.1445 – 1615 for alle Krokstadkonfirmantene
* torsdag 5. september kl.1445 – 1615 for alle Solbergkonfirmantene
Samlingene er i Nedre Eiker kirke.
Vi serverer frukt i kirkekjelleren fra kl.1415 - 1440. Kirkekjelleren og våre samlinger er
forøvrig mobilfrisone!
I forkant av denne samlingen, vil konfirmantene få en semesterplan for høsten.
Dere vil finne semesterplaner og annen info på nettsiden vår; www.nedreeikerkirken.no
2. PRESENTASJONSGUDSTJENESTEN:
Søndag 8. september 2019 har vi presentasjonsgudstjeneste for alle konfirmantene i Nedre
Eiker kirke kl. 1100.
Konfirmantene kommer fram gruppevis, Solbergkonfirmantene og Krokstadkonfirmantene.
Vi leser opp alle navnene.
Dette er en av de tre obligatoriske gudstjenestene i konfirmasjonstiden der konfirmantene
er i sentrum. Familie og faddere er selvfølgelig ønsket ekstra velkommen til kirken denne
dagen. Det er flott og det blir ekstra fest, når det er mange i kirken!
Informasjon om gudstjenestene konfirmantene skal på i løpet av konfirmasjonstiden, samt
hvordan registreringen skjer, vil bli sendt ut sammen med semesterplaner.
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Konfirmantene vil få muntlig informasjon om dette på fellessamlingen i september.
3. FB- GRUPPE FOR KONFIRMANTENE:
Vi har opprettet en lukket FB gruppe for årets konfirmanter og ansatte i menigheten. Send
en venneforespørsel til Ingeborg Kateket eller dirkete til gruppen KONF 2020, så legger vi
dere til. Mange er med allerede.
Det er frivillig å være med, men vi gir kontinuerlig info via denne kanalen. Tidligere
konfirmanter gir uttrykk for at de liker informasjon via denne kanalen. Denne gruppen er
altså ikke for foreldre.
4. LEIR:
Nå går det fort mot leir – og vi gleder oss!
I to døgn skal vi fokusere på å bli kjent med hverandre og med sentrale tema i den kristne
tro. Vi skal ha undervisningsbolker, vi skal leke, vi skal se film, vi skal ha gruppe-oppgaver av
ulik slag, vi skal forberede en gudstjeneste, vi skal synge, ha kveldskos og kveldsbønn!
Det kommer til å gå i ett! Men tid til mat, og hvile på natta, skal det bli!
For Krokstad konfirmantene blir det: Leirstart og fremmøte mandag 12. august kl. 12. 00 og
avslutning onsdag 14. august kl. 12.00. Første måltid på denne leiren er ca. kl.1400 mandag. På
grunn av neste leir, må alle forlate leirområdet raskt etter avslutningen.
For Solberg konfirmantene, og 4 jenter fra Krokstad, blir det: Leirstart og fremmøte
onsdag 14. august kl. 16.00 og avreise fredag 16.august kl. 16.00. Første måltid på denne
leiren er ca. kl. 1930 onsdag. Det er altså fire konfirmanter fra Krokstad som er med på
denne leiren, fordi den første leiren ble fulltegnet. Ta godt i mot dem!
SOLSETRA leirsted ligger ved Hagatjern mellom Mjøndalen og Konnerud. Det står skilt inn
til venstre før Hagatjern vannet. Det er bomvei og husk: Bompenger kr. 20.- (Dere betaler
kun en vei, så ta vare på kvittering til henting. Dette er en avtale med leirstedet.)
NB! Vi vet det fort blir mye kø på den smale veien, så avtal gjerne om samkjøring. Nå er det
også noe arbeid som foregår der...
Det er fine bademuligheter, et stort grøntområde for fotball, volleyball og andre aktiviteter
og koselige rom for samlinger.
Det vil bli satt opp egne tider til bading med badevakt tilstede. Det er ikke tillatt å bade
utenom badetidene. Vi trenger også skrivet med badetillatelse i retur for at konfirmanten
skal bade. Se eget vedlegg.
LEDERE
Vi er tre voksne som jobber i menigheten som er hovedledere, og i tillegg blir en gjeng unge
ledere med. Frivillige i menigheten har ansvar for måltider og oppvasken hjelper vi alle med!
FORELDREVAKTER
Vi er takknemlige for dere foreldre som bidrar med å være våkne vakter på natta. Det
hjelper oss stort og er en sikkerhet. Oversikt over vaktlister er sendt ut.
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ROMFORDELING
Solsetra består av ett hovedhus, en låve og noen hytter. De aller fleste soverommene er
2manns rom, noen er 3manns rom og noen er 4manns rom. Gutter og jenter vil fordeles i ulike
hus. Mange har sikkert et ønske om hvem man skal dele rom med. Endelig avklaring vedr. rom
skjer ved ankomst. Vi vet at leirstedets regler gjør at vi ikke kan presse for mange inn på
ett rom.
For oss er det viktig at ALLE skal få en fin leir og at vi inkluderer hverandre inn i
fellesskapet - på rommet, i gruppen og det store fellesskap! Alle må bidra for å skape en god
leir sammen!
RØYK OG RUS
Konfirmantleiren er 100 % rusfri. Det er en selvfølge for mange, men vi vil likevel
presisere reglene; Det er forbudt med røyking og / eller bruk av snus ute og inne på
Solsetra. Vi forholder oss til røykelovens 18 års aldersgrense på kjøp, og dermed bruk, av
røyk.
Det er heller ikke tillat med bruk av alkohol eller andre rusmidler på leiren.
Ved brudd på disse regler blir foreldre automatisk kontaktet og konfirmanten må reise hjem.
All bruk av energidrikk (evt. tabletter) på leiren er også helt uønsket.
TA MED:
 Sovepose, putevar og laken (eller dyne med dynetrekk/laken/putevar)
 Toalettsaker (husk evt. nødvendige medisiner)
 Håndklær
 Klær til ute- og inneaktiviteter (undertøy, joggebukse, innesko, joggesko, varme klær,
sommertøy, noe tøy du ikke er redd for å skitne til, regntøy, støvler, badetøy)
 Skrivesaker
 Egen ball eller annet for fritidsaktiviteter, frisbee, boccia +++
 Vannflaske (merket med navn)
 Noe godteri / brus til kveldene (filmkos!)
 Det er frivillig å forberede en lek /sketsj/ musikkinnslag/ annet innslag til kveldsshow.
Vi kommer til å begrense mobil-tid: for vi skal være sammen ansikt til ansikt!
Da minner jeg igjen om at dere tar kontakt om noe er uklart.
Og på vegne av alle oss som skal på leir, og som vil møte dere gjennom dette året;
Vi sees snart og vi gleder oss!!!!
Med vennlig hilsen
Ingeborg Skagestad,
Kateket i Nedre Eiker menighet.
Ingeborg.skagestad@neiker.no Tlf 32 27 23 23 / jobbmobil; 4003 8295
Jobbmobil til kateketen: 40038295 er vakttelefon på leiren. Telefon til Solsetra: 32876100
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