
Regler for konfirmasjonsleir 2017 
Husk at du kan gjøre dette kurset kjempebra for de andre deltagerne. 

Ditt humør og din holdning smitter over på de rundt deg. 

 Vi ønsker at alle prøver å gjøre miljøet trygt og hyggelig for alle 
deltagere og ledere på dette kurset. Mobbing tolereres ikke. 

 

 På kursstedet er det forbudt å bruke RØYK, SNUS OG RUSMIDDEL 
 

 Mobiltelefon kan dere bruke i pauser mellom undervisning 
 

 Det er ikke lov å forlate kursstedet uten avtale med en ansvarlig leder 
 

 Alt du har med, har du selv ansvar for (mobil, kamera osv.). Vi forventer 
at dere respekterer andres ting, andres ønsker og grenser. 

 

 Oppstår det en skade på noe av kursstedets eiendeler melder du ifra til 
daghavende. Den som forårsaker skaden må selv erstatte eller betale 

det en reparasjon vil koste. 
 

 Etter kl. 22:00 er det ikke tillatt for jenter og gutter å besøke hverandres 
rom. 

 

 

Følg reglene, og vi får en superflott leir 

 

Blir en eller flere regel brutt, kan du bli hjemsendt på din egen regning.  

 

I god tid før dette kurset vil alle deltakere få et skjema til utfylling 

vedrørende tillatelse til fotografering som blir tilsendt av lokale 

trosopplærere.  

 

 Konfirmasjonsleir i Strandheim 2.feb.-5.feb2017 
Temaet for leiren er ”EFFATA” . 

 
Generell informasjon 

I døvekirken er vi heldige som har en felles konfirmantleir for hele landet. Dette gir en 

super mulighet til å bli kjent med konfirmanter fra andre steder. Konfirmantleiren er 

en viktig del av konfirmasjonsopplæringen. 

I år blir leiren på Strandheim i det vakre Østlandet. Konfirmantene reiser samlet fra 

sine distrikter til Gardermoen flyplass. De fra oslo møter opp på bussterminalen.  

Strandheim ligger i Røyken kommunen, et stykke å kjøre fra flyplassen. Det vil bli 

organisert transport fra Gardoermoen.  

Din konfirmantlærer vil gi nærmere informasjon om reise. 

Leiren koster kr 1500,-  

  Leiren er betydelig subsidiert, men vi må be om en egenandel på kr. 1500,- for reise, 

opphold, mat og alle aktiviteter.     

Bruk giroen som blir tilsendt i posten. (Denne vil bli sendt til  dere etter påmelding). 

Innbetalingsfrist: 1. desember 2016. 

Påmelding: Ta kontakt med din konfirmantlæreren for påmelding. Fristen for 

Påmeldingsfristen: 15.oktober 2016. 

 

Det er en kiosk på leirstedet, så litt lommepenger er nok fint å ha med.  Leirstedet 

ligger rett ved sjøen. Vi satser å være  ute i noen aktiviteter.  Sjekk pakkeliste på 

baksiden).  
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Ansvarlige ledere har følgende telefonnummer: 

Oslo: Leirsjef, Marianne:  40643576 

Tromsø: Milk kurssjef, Berna: 97016662 

Bergen: Milk kurs medansvarlig: Ann-Karin: 98811030 

 

Verken ledere og deltakerne kan nås på mobiltelefon under fellessamlinger / 

undervisning. 

Leirsjef og milk kurssansvarlig skal være tilgjengelig hele tiden. 

 

VIKTIG!: 

Det er viktig at kurslederne er godt informert hvis en deltaker som bruker medisin 

eller har behov for oppfølging  (f. eks diett). Informasjon må gis til lokal 

trosopplæreren før en reiser på kurset.   

 

Program kommer senere… 

 

  

 

 

PAKKELISTE 
 Bibel eller Nytestament 

 Skrivesaker ( perm, skrivesaker og papir) 

 Sovepose og pute 

 Eventuelt spill (Ludo, kort osv.) 

 Toalettsaker 

 Varme klær (svært viktig!) Lua, votter og skjerf 

 Gode og varme vintersko 

 Innesko 

 Litt lommepenger (500 kr) 

  

 

 


