Referat fra foreldremøte
torsdag 18. januar 2018 kl. 19.00 i Slemmestad kirkestue.
1. Informasjon om oppstart og presentasjonsgudstjeneste
-

Hyggelig å møte konfirmantene! De er en stor gruppe. Vi starter hver time med
matservering på kirketorget, meny står på undervisningsplanen. Deretter deler vi
de i to grupper og har to undervisningsøkter på 45 min. Vi gjør mye forskjellig
som f.eks å har samtaler, presentasjoner, små gruppeoppgaver, en liturgisk
samling der vi tenner lys, synger en sang, leser trosbekjennelsen og ber Herrens
bønn sammen.

-

Presentasjonsgudstjeneste er søndag 21. januar kl. 11.00 i Nærsnes kirke,
konfirmantene møter kl. 10.30 og 28. januar kl. 19.00 i Slemmestad kirke.
Konfirmantene møter kl. 18.30. Frivillige i menigheten skal ordne med kirkekaffe
og kaker etter disse gudstjenestene, og det er en del av opplegget at
konfirmantene og foreldre/foresatte er med på dette også. Husk å ta med stein
med konfirmantens navn på.

2. Presentasjon av et foredrag for ungdomsforeldre i Sekkefabrikken ved
familieterapeut Ann Jeanette Heitmann som skal være i Sekkefabrikken torsdag 22.
februar kl. 19.00
3. Undervisningsplan for konfirmantundervisningen. Se vedlegg.
4. Konfirmantene som medhjelpere, og frivillige gudstjenester
Den søndagen konfirmantene skal være medhjelpere må de møte i kirken 45 min før
det begynner. Da skal de ha en gjennomgang av oppgavene sine og få informasjon
hos prest og evt. kirketjener. Oppgavene de får kan være å gå inn i prosesjon
sammen med dåpsfølge og prest, tenne lys ved dåpen, samle inn offer sammen med
kirketjener og kirkevert, være med å styre projektor. De vil ikke bli bedt om å lese
tekster eller bønner. Prøv å bytte innbyrdes dersom dagen ikke passer. Liste se
vedlegg
5. Konfirmantleir og aktivitetsvalg på KRIK www.krik.no
http://krik.no/nasjonalt/event.php?id=13&cid=45
•
•

Mail: konfirmant@royken.kirken.no
Navn:_________________________ og aktivitetsvalg skriv

1. valg______________

2. valg______________
3. valg______________
Vi vil snakke med konfirmantene på neste undervisningstime om leir, og aktiviteter.
De kan enten levere aktivitetsvalg på samtalen med oss eller på mail til
konfirmant@royken.kirken.no innen 15. februar.
6. Fasteaksjon 20. mars, Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2018 www.fasteaksjonen.no
Konfirmanter som går i klasse 9A, 9B og 9D deltar på fasteaksjonen tirsdag 20. mars.
Alle møter i Slemmestad kirkestue kl. 17.00.
Åros kirke er også et eget innsamlingssted. De konfirmantene som hører til Åros kirke
møter der kl. 17. Siden 3 av disse konfirmantene er på Ål, håper jeg at alle foreldrene
i Åros kan stille enten som tellekorps eller som sjåfører den dagen. Møt opp i Åros
kirke kl. 17.00. Takk
Konfirmanter som går i klasse 9C og 9E er på skoletur på Ål 20. mars. De må møte på
en alternativ innsamlingsdag. Vi ble enige på foreldremøte at vi skal få til et
kakelotteri på Rortunet for Kirkens Nødhjelp lørdag 17. mars fra 10-15.00 (
konfirmantene bytter på å stå der).Rortunet hadde egentlig stengt for kakelotteri den
dagen pga. et arrangement på torget, men vi fikk innpass!! Veldig glade for det!
Vi må fordeler oppgaver og konfirmantene velger mellom disse alternative
oppgavene:
1. Stå ved kakebordet med bøsse og være på stand. Dele ut flyers til de som kjøper
lodd eller er interessert i 2 timer
2. Bake kake, og selge lodd i 1 time
3. Selge lodd i 2 timer
Her er det først til mølla som gjelder Send mail til ellen@royken.kirken.no og si hva
din konfirmant kan bidra med. Jeg fordeler og sender ut liste når det er klart.
7. Foreldremedvirkning
Takk til alle som har skrevet seg på bakelister. Se vedlegg
Takk til alle som har satt seg opp som sjåfører og tellekorps 20. mars med oppmøte
i Slemmestad kirkestue. Se vedlagt liste om hvem dette er og når dere møter opp.
8. Eventuelt
Søndag 9. september er det 14 konfirmanter som skal konfirmeres i Slemmestad
kirke. Det er litt over det antall vi ønsker å ha på en konfirmasjonsgudstjeneste. Alle
vil får en rad ( 7 stoler) pr familie, og det vil da også være noen ledige plasser bak i
kirken. Vi ønsker at konfirmantene skal få ta med seg så mange gjester som mulig, og
derfor kan vi legge til rette for 2 gudstjenester. Det er nå 3 som ønsker kl. 13.00 og

det må være minimum 6 for at vi kan gjøre denne delingen. Håper 3 kan melde seg til
å bytte fra 11 til 13.
Spørsmål som dukker opp kan sendes til ellen@royken.kirken.no, 915 92 937
eller MaritaBjorke.Adland@royken.kirken.no 414 38 450

Nærsnes 19. januar 2018

Ellen Sæle Hansen
Kateket i Slemmestad og Nærsnes menighet

