DEN NORSKE KIRKE
Greåker, Holleby, Solli, Tune menigheter
Postboks 237, 1702 Sarpsborg
Tlf. 69108669
Hallo alle konfirmanter!!!
Nå er det snart tid for konfirmant leir, og vi gleder oss masse til å være sammen med dere en hel helg Her
kommer litt praktisk informasjon:
Greåker konf.leir
 20.-22. april
 Ankomst fredag kl 18.00, hjemreise søndag kl 15.00
 Sted: Tjellholmen leirsted på Hvaler
 Hovedleder: Ole Jens Hovda, 95028982
 Andre ansatte: Petter Johannessen og Kristin Solbakken Tollefsen
Holleby, Soli og Tune konf.leir
 27.-39.april
 Ankomst fredag kl 18.00, hjemreise søndag kl 15.00
 Sted: Tjellholmen leirsted på Hvaler
 Hovedleder: Kristin SolbakkenTollefsen (47752505)
 Andre ansatte: Håvard Løvik og Ole Jens hovda
For spørsmål ang din leir – ta kontakt med hovedleder!
Resten av informasjonen gjelder begge leirene:
Det blir ikke satt opp buss eller annen felles kjøring til leirstedene. Vi regner med foreldre som kjører
konfirmantene til leiren fredag og henter på søndag. Kjør gjerne sammen!
Slik kommer dere til Tjellholmen:
Kjør gjennom Fredrikstad.
Følg riksvei 108 over Kråkerøy til Hvaler
Kjør over brua fra Vesterøy til Spjærøy
Ta av første vei til venstre mot Sydenga
Kjør så langt det går, til dere kommer til vannet.
Over sundet kjører vi båt
Tips: Kjørerute på Gulesider.no
Tema for helga:
”Følg meg- å gå videre sammen med Jesus”
Dette temaet vil dukke opp i bibeltimene, kveldssamlingene og lignende.
Noe av programmet for helga (kan jo ikke avsløre alt)
 Vi kommer til å gjøre mange forskjellige ting denne helgen, både ute og inne. Ta derfor med klær som
du kan herje litt i ute; regntøy, varme sko og varme klær. Og ta med inneklær, husk innesko (tøfler,
gymsko eller tykke sokker)
 Vi skal ha humorkveld, alle må ha med en lek eller morsom sketsj:)
 Vi skal også ha festkveld på lørdagen. Ta derfor med noe å pynte deg litt i - med forbehold om at vi er på
leir på en øy (ikke lurt med for høye heler for eksempel). Men vi skal ikke være ute i penklærne så ta
gjerne på en kjole/skjorte el.l
 Det vil bli mulighet til å fiske på leiren. Men da må dere ha med eget fiskeutstyr.
 Vi kommer til å ha kiosk, så husk noen penger til godis Maks 200 kroner.

Husk å pakke (pakk lett og helst i bag/sekk som er lett å bære):
 Bibelen og Deltaboka som du fikk til konfirmantundervisningen
 Blyant/penn, noe å skrive på
 Lommepenger
 Toalettsaker og håndkle
 Uteklær; sko/gummistøvler, varme klær, regntøy
 Inneklær og innesko
 Klær til festkveld
 Sovepose, pute og laken
 Evt utsyr til sketsj/lek
Vigtig!!!:
 Alkohol og andre rusmidler er ikke lov!!! Overtredelse vil føre til hjemsendelse!
 Ingen tar med data/laptop/mac/Ipad. Lederne har med det som trengs. Musikk på mobil, iPod el. l. er
lov, men skal ikke brukes så det forstyrrer andre. Det er ikke wifi(nett) på øya.
 Vi må vite om noen har matallergi eller om det er andre ting vi burde vite om; sykdom, medisinering el.l.
Send en mail til til:
ole-jens.hovda@sarpsborg.com for Greåkerleiren – innen 13.april
kristin.solbakken@sarpsborg.com for Tune-, Soli- og Hollebyleieren – innen 20.april
Håper dere er klare for leir og gleder dere!! Dette blir to morsomme og innholdsrike helger! Vi har fått med oss
en flott ledergjeng som også gleder seg til å treffe dere
Er det noe dere lurer på, ta kontakt med en av oss ansatte, ring kontoret (69108669) eller send en mail til:
ole-jens.hovda@sarpsborg.com (Greåker leieren)
kristin.solbakken@sarpsborg.com (Tune- Soli- Hollebyleieren)
Vennlig hilsen konfirmantteamet:
Ole Jens Hovda, Petter Joahnnessen, Håvard Løvik, Kristin Solbakken Tollefsen
og alle konf.leirlederne

