
DELTAKERBREV
Vi har gleden av å ønske deg hjertelig velkommen til konfACTION Vest 2023! Med gode ledere på 
morsomme aktiviteter ligger alt til rette for at dette blir dager du kommer til å huske. Sammen skal 
vi lære mer om hvem Gud er og hva han har gjort for oss. I tillegg blir det mye annet spennende på 
programmet! Du kan bli bedre kjent med konfirmanter fra din menighet, men også knytte vennskap på 
tvers av menighetene. 

PROGRAM
Program for leiren kan du finne på https://krik.no/konfaction-vest/. Der vil du finne alt av nyttig info om 
leiren. Du kan også laste ned appen vår «KRIK Leirbobla». Registreringen starter lørdag 25.februar kl. 
17.00 etterfulgt av kveldsmat kl. 18.30 – 19.45 og åpningsmøtet starter kl. 20.00. Det siste som skjer på 
leiren er morgenmøte onsdag 28. februar kl. 10.00 og fra kl. 11.00 vender vi snuten hjemover.  

HVORDAN SER EN DAG UT PÅ LEIR?
En typisk dag på konfACTION Vest starter med et morgenmøte. Etter det drar alle ut på aktivitet og 
kommer tilbake til Framnes til middag. 
På ettermiddagen blir det samling i menighetene etterfulgt av miljøtorg med mulighet for sosialisering, 
brettspill og avslapning. Dagen rundes av med kveldsmøte og ulike aktiviteter på KRIK-torget etterpå. 
På slutten av kvelden samles vi inn i mindre grupper for å snakke mer om hvordan dagen har vært, før 
vi finner soveposen vår. 

PRAKTISK INFORMASJON 
Dere sover med egen menighet på klasserom på skolen. Dere må derfor ha med eget liggeunderlag og 
sovepose. Dere har tilgang til toalett og dusj på skolen og i hallen. 

Dette må du ta med deg:
• Bibel eller Det nye testamentet 
• Sovepose og liggeunderlag (ikke ta med stor madrass, da blir det trangt). 
• Drikkeflaske 
• Toalettsaker og håndkle 
• Treningstøy som passer til den aktiviteten du skal være med på.
• Hverdagsklær 
• Matboks til niste 
• Liten sekk/bag til å ha med på aktivitet 
• Dersom aktiviteten krever skiutstyr må du ta med dette. Det går også an å leie utstyr på Eikedalen 

skisenter. https://www.eikedalen.no/skitutleie-2022-23/
• Evt. penger til kiosk. Den tar kun kort og Vipps.

https://www.eikedalen.no/skitutleie-2022-23/


ORDENSREGLER 
For at alle skal ha det fint på leir, har vi noen ordensregler som det er viktig å merke seg;
• Det skal være ro på området fra kl. 23.00. 
• Vi skal holde oss på leirområdet under hele leiren. 
• Vi leier av Framnes Vidergående og forventer at området blir behandlet pent. Dersom denne 

regelen ikke blir fulgt kan man bli holdt økonomisk forsvarlig. 
• KonfACTION Vest er en røyk-, snus- og alkoholfri leir, i likhet med alle andre arrangement i regi av 

KRIK. KRIK ønsker at konfACTION Vest skal ha et trygt og positivt miljø, og vi er derfor strenge med 
å håndheve denne regelen. All bruk eller besittelse av alkohol fører til hjemsendelse på deltagerens 
egen regning. 

TRANSPORT 
Transport til og fra leiren ordnes selv av menighetene. Inngang og registrering blir ved hovedbygget.

AKTIVITETER  
Du har allerede meldt deg på en av aktivitetene vi har på leir. Vi stiller med dyktige instruktører som 
ønsker å gjøre aktiviteten best mulig for alle. Dersom du trenger spesiell tilrettelegging på aktivitet, ber 
vi deg gi beskjed snarest på konfactionvest@krik.no
Dere som skal kjøpe heiskort til bakken kjøper dette på leir når dere registrerer dere. Dette er en sum 
på 200 kr per dag. Ta gjerne med eget key-Card om dere har dette. 

FORSIKRING KRIK   
KRIK har kollektiv forsikring som gjelder for konfACTION Vest. Som alltid på reise, kan det likevel være 
lurt å ha ferie/ fritidsforsikring.  

Dersom du blir syk og ikke kan være med på leiren likevel er det din egen reiseforsikring som skal 
dekke tilbakebetaling av leiravgiften. 

DIVERSE
Under leiren vil det bli salg av KRIK-produkter som t-skjorter, gensere, bagger og sekker KRIK-butikken. 
Her vil de som er KRIK-medlemmer få medlemsrabatt. Du kan melde deg inn i KRIK på krik.no/medlem/

FILM OG FOTO / SOSIALE MEDIER 
I løpet av leir vil du trolig møte på noen fra KRIK Media – som filmer og tar bilder under leiren. 
Filmene og bildene vises under møtene på leir, og kan potensielt legges ut på Facebook, Instagram, 
TikTok i etterkant av leir. Dersom du ikke ønsker å bli filmet/bli tatt bilde av må du gi beskjed til 
kommunikasjonsteamet i KRIK på media@krik.no. De i KRIK Media vil ta hensyn til ønsket ditt, men du 
må selv aktivt prøve å unngå å bli tatt bilder og film av. 

Følg oss gjerne på Facebook (KRIK, Kristen Idrettskontakt), Instagram (KRIKnorge) og TikTok (KRIKnorge) 
for å se mer av hva som skjer på leir. 

TEMA FOR LEIREN 
Tema for leiren er i år BeReal. Vi ønsker å formidle hvordan man kan være ekte ovenfor Gud og 
hvordan man kan være ekte ovenfor hverandre. Vi skal dykke mer inn i tematikken sammen med gode 
prekener på møtene. 

mailto:konfactionvest%40krik.no?subject=
http://krik.no/medlem/


INFO TIL FORESATTE
Deres hovedkontakt på leiren vil være menighetens kontaktperson. De skal være tilgjengelig for dere 
om det er spørsmål. KRIK vil også ha en telefon på leir som dere kan ringe ved behov. Tlf: 97 01 59 80.

På konfACTION Vest har vi over 150 ledere, pluss flere menighetsledere, som alle er der for å ta godt 
vare på konfirmantene. Vi er alle klare til å lage en best mulig leir for konfirmantene!

SPØRSMÅL?
Skriv til oss på krik@krik.no eller ring KRIK-kontoret på telefon 22 58 80 20. Her treffer du oss på 
hverdager mellom 09.00 og 15.00. Vi gleder oss til å møte deg på leir! 
Hilsen fra hovedkomitéen og idrettskomitéen

Hilsen fra hovedkomitéen og idrettskomitéen
v/leirsjef Lars Rognald Midtgård Matre
Leirsjef konfACTION Vest 2023

Foto: KRIK Media - konfACTION Vest 2022


