Grunnet virussituasjonen i verden, må vi i år ha en annerledes leir. Det er veldig synd, men vi håper
at disse dagene vil gi en god opplevelse for alle og at vi sammen skal få oppleve fellesskap, litt hvem
Gud er og ikke minst ha det gøy sammen! Bo-hjemme-leiren er obligatorisk, så gi beskjed om sykdom
eller annet til Marianne, ms885@kirken.no. Vedlagt dette brevet ligger også smittvernsreglene som
gjelder for uken.
Lederne gleder seg til å være sammen med dere konfirmanter og vil bruke mandag 29. juni til å
planlegge og forberede den lille uken vi skal ha sammen.
Tirsdag 30. juni - Vandringsdag
Dette blir leirens første dag og vi møtes kl. 10.00 ved NUSB i Underlandsveien, Heggedal. Her vil vi gå
gruppevis opp til Blåfjellhytta før vi går en runde med poster i området rundt Blåfjell. Alle må ha med
seg klær etter vær og en sekk med mat, drikke, sitteunderlag og eventuelt skiftetøy. Ta også gjerne
med blyant og notatblokk og mobiltelefon. Vi avslutter dagen ca. kl. 15.00 ved Blåfjell, og anbefaler
alle å gå hjem. Vi spiser lunsj ca. kl. 12.00 på Blåfjellet.
Onsdag 1. juli – Amazing Race og «Grill en kirkeansatt»
Oppmøte denne dagen er utenfor Heggetun/Heggedal kirke kl. 10.00. Viktig at alle har med seg
sykkel, sparkesykkel eller airwheel. Denne dagen skal vi gjøre oppgaver sammen i grupper i
nærmiljøet. Gruppene legger inn spisepause når de synes det passer, så alle må ha med seg
matpakke og drikke i en liten sekk. Om foreldrene tillater konfirmantene å bade, så må vi få skriftlig
beskjed om dette på mail til ms885@kirken.no eller sms 95284767 (Marianne). Vi har ingen ledere i
år med nytt livredningskurs, men noen som tok det i fjor, så bading skjer på eget ansvar. Vi avslutter
formiddagsøkten kl. 15.00, og oppfordrer alle til å dra hjem å spise middag.
Denne dagen har vi også lagt opp til en ettermiddagsøkt fra kl. 18.30-21 i Heggedal kirke. Her vil det
bli litt lek, en samling i kirken (se mer informasjon nedenfor) og kveldsavslutning slik vi pleier å ha det
på leir. Til samlingen i kirken ønsker vi at konfirmantene skal sende inn spørsmål de ønsker å stille oss
som jobber i kirken. Fint om spørsmålene kan sendes inn på mail til ms885@kirken.no innen 30. juni.
Konfirmantene kan spørre om hva som helst – tro, tvil, hvordan det er å leve som kristen osv. Vi vil
også ha ordet fritt, slik at konfirmanter som kommer på ting underveis som de lurer på og vil spørre
om, har muligheten til å stille disse spørsmålene.
Torsdag 2. juli – Temasamling – Død og sorgreaksjoner
Denne dagen vil vi ta opp den temasamlingen som vi ikke fikk gjennomført i mai grunnet
nedstengning. Vi møtes i Østenstad kirke kl. 10.00, og vi har fått med oss Jølstad begravelsesbyrå. De
vil fortelle om hvordan de arbeider og hva som skjer når et menneske dør. De kommer til å ha med
seg en kiste, og noe av det utstyret som brukes i f.m. begravelser. Det blir god anledning til å stille
spørsmål. Videre kommer prest Magnus til å si noe om hvordan vi mennesker reagerer på sorg, og
hva man kan gjøre hvis man kjenner noen som sørger. Dagen avsluttes med en vandring på

Østenstad kirkegård, og vi er ferdige ca. kl. 13.30. Det vil bli mulighet for å spise matpakkelunsj
sammen i Østenstad kirke, så ha med matpakke og drikke denne dagen også.
Dette er en veldig fin samling, men erfaringsmessig kan den vekke følelser hos noen. Særlig gjelder
dette hvis konfirmanten har opplevd dødsfall, eller hatt erfaring med døden i sine omgivelser. Ved
behov kan gjerne foreldre bli med på samlingen, eller vi kan tilpasse opplegget. Har du spørsmål til
denne samlingen ring Magnus på tlf. 951 86 098 eller send en epost til mk493@kirken.no
Fredag 3. juli – Alle mot 1!!
Vi avslutter Bo-hjemme-leiren med en Alle mot 1-samling i Heggedal kirke. Oppmøte er kl. 18.00 i
kirken med mobiltelefon (NB! Viktig å ha med for å kunne spille NB!). Denne samlingen vil bli livestreamet på facebook fra kl. 19.00. Om det er konfirmanter som ikke kan/vil bli filmet, så må vi få
beskjed om dette innen 30.juni slik at vi kan tilpasse opplegget ut ifra dette. Det vil være områder i
kirken hvor man kan sitte dersom man ikke vil på film.
Vi trenger også en deltaker fra konfirmantene som skal spille mot «folket». Den konfirmanten vil
måtte stå fremme i kirkerommet og kanskje også besvare noen spørsmål underveis. Om det er flere
kandidater som ønsker å være denne ENE som spiller mot ALLE, så trekker vi blant dem som har
meldt seg. Send mail til ms885@kirken.no dersom du ønsker å være den som spiller og som har
mulighet til å vinne premier. «Folket» er alle som laster ned appen «Alle mot 1 Team Heggedal» vi
har lansert og som er med og spiller enten i kirken eller hjemmefra. Dersom «folket» vinner, så vil bli
vinneren bli trukket ut blant de spillende, og den som har spilt i kirkerommet får en trøstepremie.
Dersom den utvalgte vinner, får han/hun de premiene som han/hun har fått igjennom spillet. Altså
ganske likt som på tv.
Ungdomslederne vi har med oss denne uken står for showet denne kvelden, og har brukt masse tid
på å spille inn oppgaver og planlegge en artig kveld for alle konfirmantene i kirken, men også alle som
vil være med hjemme.
Kvelden avsluttes med kveldsavslutning i kirken, og vi regner med å være ferdig ca. kl. 22.00.
Om dere har spørsmål til Bo-hjemme-leiren eller annet, så bare ta kontakt. Vi gleder oss til endelig å
få være sammen litt mer enn det vi har tidligere i år!
Med vennlig hilsen

Marianne Solheim
Menighetspedagog
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