
Kjære alle konfirmanter! 
 

Denne leiren er en obligatorisk del av deres forberedelse til å  
motta fermingens sakrament. Vi planlegger leiren for at dere skal få en god opplevelse av tro,  
fellesskap og handling. Hver og én av deres deltakelse betyr noe. Vi håper dere deltar med varmt  
hjerte og åpent sinn. Videre i brevet vil dere få informasjon om leiren, som forhåpentligvis gir dere et  
bilde på hvordan denne helgen blir, og at dere kan glede dere like mye som vi gjør! 
 
Dersom du blir forhindret i å dra på denne  
leiren (med god grunn), vennligst meld fra  
slik at vi kan bruke våre ressurser på de som  
ønsker å delta på leiren. 
 
VELKOMMEN TIL KONFIRMANTLEIR!  
Mariaholm, 25. - 27. november 2016 
 
Praktisk informasjon 
Oppmøte: fredag kl 17.00 i Akersveien ved 
Damstredet. Bussen kjører kl 17.30. 
Vi er tilbake søndag kl 16.30 samme sted. 
 
Deltakeravgift 
Ingen deltakeravgift. Dette inngår i 
katekeseavgiften!  
 
Pakkeliste 
Sengetøy (laken, dyne og putetrekk) Det er 
ikke tillatt med soveposer 
Toalettsaker, håndkle 
Klær og sko til aktiviteter inne og ute 
Den lille bønneboken (hvis man ikke kan messens faste ledd og de grunnleggende bønnene)  
 
Leirstedet Mariaholm 
En liten time unna Oslo sentrum ligger vårt kjære leirsted. Her har det blitt arrangert utrolige 
katolske begivenheter i mange år. Vi er heldige som får bruke Mariaholm i år også. Dere kan lese 
mer om leirstedet her. 
 
Ledergruppen 
Lederne på konfirmantleiren er frivillige, aktive og engasjerte ungdommer og unge voksne som har 
planlagt og forberedt denne leiren for dere. De har alle selv vært konfirmanter - noen nettopp ifjor 
og noen for mange år siden! Her har vi alle ulik erfaring med å være leder på leir. De fleste lederne 
har egne grupper, og noen har ansvar for ulike aktivitetsgrupper. Det vil også være en 

http://nuk.no/index.php?id=676


førstehjelpsansvarlig og en brannvakt under hele leiren. 
 
Gruppeinndeling 
Konfirmantene blir delt inn i gruppe på 7-8 ungdommer, med hver sin gruppeleder. Vi deler inn i 
grupper på forhånd, og sørger for at det blir en god blanding av gutter og jenter I mindre grupper 
har vi muligheten til å bli bedre kjent med de få i gruppen, og vi kan lettere samarbeide på ulike ting, 
slik som oppvask, konkurranser, leker og andre aktiviteter. Det blir selvfølgelig mulighet til å bli kjent 
med alle andre også, når vi ikke skal være i grupper. 

 
Romfordeling 
Jentefløyen har tomannsrom. Guttefløyen har noen tomanns- og tremannsrom. 
Dere kan selv velge hvem dere vil dele rom med. Snakk med hverandre på forhånd hvis dere vil! 
 
Regler for deltakelse på leir 
Vi blir mellom 90-100 mennesker på leir. Det kan bli skikkelig tøft og hyggelig! Men det kommer 
alltid noen utfordringer når man er så mange på ett sted. Derfor må vi ha noen grunnleggende 
regler som alle må følge, slik at leiren kan være en god opplevelse for alle. 
 

- Alkohol og andre rusmidler er forbudt på leirstedet 
- Unngå å ha med verdisaker. Disse tingene har det bedre hjemme enn på leir. 
- Mobil og annen elektronikk skal ligge på soverommene under hele leiren. 
- Alle skal delta på fellesaktivitetene.  
- Fra kl 23 skal det være ro på sovefløyene. Det er kun mulig å oppholde seg på sitt rom 
- Guttefløyen er for gutter. Jentefløyen er for jenter. 

 
Foreløpig programoversikt  
Fredag: 
Innkvartering 
Velkomstmiddag 
Inndeling i grupper og aktiviteter 
Aftenbønn  
 
Lørdag: 
Morgenbønn 
Frokost 
Temaøkt og valgfrie aktivitetsgrupper(innendørs eller utendørs) 
Lunsj 
Temaøkt  
Fritid 
Middag 
Underholdningskveld 
Aftenbønn 
 



 
 
Søndag: 
Morgenbønn 
Frokost 
Utendørsaktivitet og pakking av eiendeler 
Messe 
Lunsj 
Rydde leirstedet  
Hjemreise  
 
 
Kontakt under leiren 
Ungdommene får bruke mobil på sovefløyene.  
Dersom nødvendig kan dere kontakte leirsjef Mathias Ledum, som skal prøve å være 
tilgjengelig på mobil ca 20 timer i døgnet: 97798291 
 
 
 
 
 
 


