Velkommen til leir!

Romfordeling og gruppefordeling

24. - 29. juni 2019 reiser rundt 200 konfirmanter, fra seks forskjellige
kommuner i Øvre Telemark prosti, til Gjennestad i Stokke for å være sammen
en uke på konfirmasjonsleiren Ønsket og Elsket L1. I tillegg er det med over
50 ledere i alderen 16 år og oppover, samt noen foreldre. Konfirmantene som
er med kommer fra: Notodden, Heddal, Gransherad, Hjartdal, Seljord,
Kviteseid, Tokke og Vinje.

Når dere kommer til Gjennestad mandag 24. juni, vil dere få tildelt rom på et
av internatene. Du vil dele rom med andre av samme kjønn fra dn egen
konfirmantgruppe/menighet (hovedlederen din fordeler dette før leiren,
etter ønsker fra dere konfirmanter). Det er vask på rommene, ellers er det
både toalett og dusjer på alle internatgangene.
Gjennom uka vil du være tilknyttet en gruppe på ca. 8-10 konfirmanter pluss
2-3 ledere. Disse gruppene består av konfirmantene du bor på rom med og
konfirmanter fra andre steder. Alle vil altså komme på gruppe med noen de
kjenner. Gruppene har flere samlinger av ulike slag hver dag.

En leirdag
Leirdagene er i hovedsak
bygget opp slik:

Leirstedet: Gjennestad videregående skole
Gjennestad ligger i Stokke i Vestfold, og er til vanlig en videregående skole
med internat, og et flott leirsted om sommeren! Fine uteområder med parker,
volleyballbane, fotballbane og gode fasiliteter innendørs gjør at alt ligger til
rette for en flott uke sammen. Konfirmantene bor 2-4 sammen på rom, vi
spiser sammen i matsalen, har gruppesamlinger på grupperom, aktiviteter
ute, og mange ulike samlinger i den store møtesalen.

Hovedledere til de ulike konfirmantgruppene/menighetene
Konfirmantene fra hvert sted/menighet har en
hovedleder/konfirmantansvarlig som har ansvar for kontakt med
konfirmantene og foreldre både før og under leiren.
Det er den enkelte menighet som sørger for transport til og fra Gjennestad, og
dette vil du få informasjon om fra hovedlederen din. Dersom det er andre ting
du lurer på fram mot leiren kontakter du hovedlederen for din menighet.

08.00: Vekking
09.00: Frokost
09.45: Gruppesamling
10.30: Fellessamling/undervisning
12.00: Aktiviteter/turnering
14.00: Lunsj
15.00: Diverse aktiviteter
16.30: Fellessamling/undervisning
17.30: Gruppesamling
18.30: Middag
20.30: Diverse program
22.00: Enkel kveldsmat
22.30: Skumringsstund
23.30: Ro
Hver formiddag består av en gruppesamling, en felles undervisningssamling
hvor alle er samlet, og en bolk med aktiviteter. Etter lunsj er det en ny bolk
med diverse aktiviteter, en felles undervisningssamling og en ny
gruppesamling, før vi spiser middag. Hver kveld er det ulikt program før vi
avslutter dagen med skumringsstund som er en stemningsfull og rolig
avslutning på dagen.

Som dere ser er det mye som skjer i løpet av en dag, og vi har et relativt tett
program, men det er også lagt inn fritid i løpet av dagen mellom ulike
programposter. Avhengig av vær og antall arrangerer vi en av dagene enten
en stor vannkrig på Gjennestad eller en utflukt på badetur for de som har lyst.
På Gjennestad har vi en egen Ønsket og Elsket-kiosk med salg av forskjellige
kioskvarer og klær fra Ønsket og Elsket. I tillegg er det et hagesenter på
området, der det er mulighet for å få kjøpt kiosk- og bakevarer. Det er ingen
annen dagligvareforretning i nærheten.

Dette må du huske å ta med deg på leir:
-

Bibel
Sengetøy og laken (du får låne dyne og pute)
Klær til både solskinn og regnvær (husk spesielt treningstøy og
joggesko til uteaktiviteter og litt varmt tøy til kveldene)
Badetøy hvis du vil være med på bading/vannkrig
Håndklær
Toalettsaker, solkrem og drikkeflaske med navn
Mobillader
Lommepenger/kort til kiosken (vi har ikke satt noe ”tak” på
lommepenger, men vi anbefaler ikke å ta med mye kontanter).
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Dette vil vi IKKE at du tar med deg på leir:
-

PC/Mac
Stereo/høyttalere
Andre dyre verdisaker. Alle eiendeler medbringes på eget ansvar, vi
tar ikke ansvar for å erstatte tapte/ødelagte eiendeler!
Rusmidler. Det er nulltoleranse for rusmidler på leiren, og
oppbevaring eller bruk av rusmidler vil medføre hjemsendelse på
egen regning.

Vi er veldig GIRA på å dra på konfirmasjonsleir sammen
med DEG og gleder oss siiikt masse til en uke med
#tøppstemning og masse liv i sommer!

Hilsen Ønsket og Elsket Crewet

24.-29. juni 2019
på Gjennestad vgs. i Stokke

