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Lederne kan bidra med mange ting: 

For å gjøre dette til en god leir for konfirmantene trenger vi ledere! 
Vil du være med?  

Vi gleder oss skikkelig til denne leiren på Mjuklia. Vi skal bli kjent, 
spesielt med vår smågruppe, få proff musikk og lovsang, ha mange 
aktiviteter, få undervisning om viktige tema, og ellers ha det gøy 
sammen på tvers av menigheter i Trøndelag! Konfirmantleiren er en 
unik mulighet til å vise konfirmanter at de er verdt noe, at de er 
elsket av Gud og at vi bryr oss om dem. Vil du være med å gjøre en 
forskjell for ungdommene som kommer? Vi trenger DEG! 

UNGDOMSLEDER (VGS +) 

 

- Være gruppeleder eller hjelpeleder på gruppe 
- Ha ansvar for eller gjennomføre praktiske oppgaver 
- Lede en aktivitet 
- Skape godt miljø blant konfirmantene 
- Bidra på samlinger eller festkveld og 
- mange andre ting. Du kan bidra med det du liker og er flink til. 



 

  

På KICK OFF konfleiren skal vi passe på at alle er inkludert og har det 
bra, dette gjør vi ved å være i én gruppe igjennom leiren.  
 
Hver dag skal gruppen diskutere og be sammen slik at alle blir hørt og 
sett og får spurt spørsmål om tro. Dette er en viktig del av det å være 
konfirmant! Gruppen gjør også noen av aktivitetene sammen. 

Vil du være med på leiren som gruppeleder? 

Å være gruppeleder innebærer: 

• Å følge din gruppe på 6-7 ungdommer igjennom leiren. 
• Lede gruppesamtaler med spørsmålene og temaene i heftet 

som lages til lederne 
• Dele tro og være et forbilde for konfirmantene 
• Ta ekstra vare på hver person i din gruppe igjennom leiren. 

Passe på at de har det bra, bli kjent, skape trivsel i gruppa og 
lede de igjennom aktiviteter 

Å være gruppeleder handler om å ta et ekstra ansvar for noen 
ungdommer. Dette er kjempeviktig! Vi håper du vil bidra på denne 
måten. Si ifra til Åse Mari på melding, 901 41 225, om du være 
gruppeleder. 

Vil du være gruppeleder? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag 7. august 

P R O G R A M 

Tirsdag 9. august 

Torsdag 11. august 

15.00 Innkvartering 
15.30 Grilling 
16.30 Samling 
17.30 Bli kjent med Mjuklia og gruppa di 
19.00 Seminar.  
20.00 Kveldsmat 
21.00 Åpningsfest 
22.00 Samtalegrupper 
23.00 Alle går til rommene 

Mandag 8. august 

Onsdag 10. august 

08.30 Frokost 
09.30 Gruppesamling 
10.30 Fellessamling 
12.00 Gjøre oss klar til felles tur! 
12.30 Strandtur!  
Grilling, bading og aktivitet. 
17.00 Samling 
18.00 Samtalegrupper 
19.00 Mjuklia got talent 
20.30 Kveldsmat 
22.00 Stille kveldsavslutning i kirken. 
23.15 Alle går til rommene 
23.45 Ro! 

08.30 Frokost 
09.30 Kreativt bibelarbeid 
10.30 Samling 
12.00 Lunsj ute  
12.30 Masse aktiviteter! 
14.15 Fruktpause 
14.30 Bytte aktiviteter. 
16.30 Grilling 
17.30 Samling 
18.30 Samtalegrupper 
19.30 Kveldsmat 
20.30 Underholdningskveld 
22.00 Pilegrimsvandring 
23.15 Alle går til rommene 

08.30 Frokost 
09.30 Gruppesamling 
10.30 Fellessamling 
12.00 Lunsj ute 
12.30 Globalmarked med  
15.30 Forberedelse til festkveld 
16.30 Enkel mat 
18.00 Gudstjeneste   
19.30 Pizza 
21.00 Festkveld 
23.00 Gruppesamling 
00.30 Ro! 

08.00 Frokost 
09.00 Pakke, feie og rydde 
10.00 Avreise 



 

- Leiren er gratis for ledere fra 16 år og oppover. 
- Gutteledere overnatter hovedsakelig i et eget hus. Det er dusj der. 
- Jenteledere overnatter i sovesal i aktivitetsrommet. Det er dusjer der. 
- Lederne møtes lørdag 6. august kl. 17.00 eller tidlig på søndagen, for å 

forberede leiren. Vi kan hente på Berkåk stasjon. 
- Bli medlem i NMSU så får du leder-t-skjorte ++ 

https://nmsu.no/bli-med/bli-medlem/  Eller via lokallaget i din menighet. 
- Last ned leirbrevet til konfirmantene for mer informasjon om leiren, som 

pakkeliste, detaljer i programmet, osv. 

Har du spørsmål? Meld deg på!  

Kontakt din menighetsansatt, eller hovedleder Åse Mari 
Kessel på tlf. 901 41 225, epost: mari.kessel@nmsu.no. 
Du kan også kontakte Solveig Hugdal på tlf. 47160251 
eller epost, solveig.hugdal@nmsu.no 

I N F O 

https://nmsu.no/bli-med/bli-medlem/

