Referat fra konfirmantforeldremøte på Røyken menighetshus
september 2017 + informasjon om dåp

28.

Takk for oppmøte! Her kommer et referat med nokså mye informasjon. Det viktigste å lese på nå, er
det om leir – konfirmanten skal ønske seg en leir, og sende oss ønsket i løpet av oktober.
Velkommen som konfirmantfamilie!
Vi er glade for å ha dere med, og gleder oss til å bli kjent med dere!
«Vi» er oss, som vil ha undervisningen for konfirmant18:
Agathe Matre, kateket og hovedansvarlig
Rolf Erik Hanisch, sokneprest i Røyken
Konfirmantene vil også møte:
Ellen Sæle Hansen, kateket i Slemmestad/ Nærsnes
Heidi Amundsen, menighetsarbeider/ trosopplæring
Angelica Flores, menighetsarbeider/ trosopplæring
Jan Arne Lervåg, diakon
Peter Holby, sokneprest i Åros
Marita Bjørke Ådland, sokneprest i Slemmestad/ Nærsnes
Samt frivillige ledere, både ungdommer og voksne.
Å være konfirmant/ foresatt:
Hva forventes av meg?
Hva kan jeg forvente?
Konfirmasjonsundervisningen har forandret seg mye på en generasjon!
Og det har konfirmantene/ ungdommene også.
Vi prøver å ta godt vare på alle konfirmantene våre,
og jobber med å tilpasse undervisningen vår til dagens unge.
Vi håper at konfirmantene vil trives,
og ønsker at kirken skal bli et sted å bare være, fritt for prestasjonspress.
Konfirmant 2018
Det foreligger en sentral plan om trosopplæring.
Formål for konfirmanttiden er å vekke og styrke den enkeltes tro.
Vi har en lokal plan, der det står mer om arbeidsmetoder og innhold.
Den lokale planen er under oppdatering/ videreutvikling.
Hva vet vi om ungdom og kristen tro?
Filosofien bak vårt undervisningsopplegg: Hvorfor leir?
På leir møter vi ungdommene på en annen måte enn i undervisningsgruppene.
Vi har bedre tid, og kan bli bedre kjent.
På leir får ungdommene nye opplevelser at tro, og minner for livet!
Ungdomsundersøkelser viser at Konfirmantleiren er det de husker best.

Gruppearbeid for de voksne:
De satte seg sammen i fem grupper.
Gruppene fikk lapper med stikkord/ mulige tema for konfirmantundervisningen, og skulle diskutere
seg frem til en prioritering: Hva var viktig, hva var mindre viktig.
Til slutt skulle gruppene velge ut topp fem.
Alle gruppene hadde disse to temaene:
Verdi i mitt liv?
Hva vil det si å tro?
Andre stikkord var:
3: Etikk
2: Snakke om (det) perfekte/ uperfekte, Bli klokere på seg selv, Individualisme >< fellesskap,
Nysgjerrige voksne, Hvem var/ er Jesus, Bibelen
1: Å kunne si nei, Død og oppstandelse, Våge å begi seg ut i livet, Min kropp
Det var veldig fint å oppleve engasjementet i diskusjonene. Takk for innsatsen!
Konfirmasjonsforberedelsene starter i desember, med at konfirmanten går på enten:
«Syng julen inn» på Vårsol
Lysmesse i kirkene
Gudstjeneste julaften i kirkene
Gudstjeneste juledag i kirkene
Konfirmanten skal på minst åtte gudstjenester:
• Julaften/ juledag eller Synge julen inn eller Lysmesse
• Presentasjon i sin lokale kirke
• Medhjelper
• En i februar
• En i løpet av påsken (mars/ april)
• En i mai
• Samtalegudstjeneste
• Konfirmasjonsgudstjeneste
Det er en liste i Konfirmantbiblene, der skal de få signatur på fremmøte.
Vi legger frem lister i kirken så de kan skrive seg på i juletiden, siden de ikke har fått Bibelen sin
ennå.
Medhjelper i en gudstjeneste
Konfirmantene skal ha en enkel, praktisk oppgave i en gudstjeneste.
F.eks. å tenne dåpslys eller bære inn dåpsvann. Liste med dato/ navn legges på hjemmesiden vår i
god tid før jul.
Dersom dagen ikke passer, må dere bytte innbyrdes og gi oss beskjed.
NB! Andre kirker kan også besøkes! Men bryllup og begravelse teller ikke som en av de åtte
gudstjenestene.
Undervisningsgrupper:
Det blir en gruppe på tirsdager på Spikkestad, og en gruppe på onsdager i Røyken. Undervisningstid
er rett etter skoletid, ca annenhver uke.

•

Det blir muligens barnelederkurs på torsdager, det er ikke helt avklart ennå.

Semesterplan for hver undervisningsgruppe kommer.
Det er uproblematisk å bli med en annen gruppe dersom noe kommer i veien
undervisningsdagen.
Tilrettelegging ved spesielle behov
Vi er fleksible og prøver å tilrettelegge så godt vi kan, men da er vi avhengige av en god dialog med
dere - og gjerne i så god tid som mulig! Ta kontakt med Agathe. (Se kontaktinfo under)
Alternativ for de som av ulike grunner ikke kan følge vanlig undervisning: Nettkonfirmant,
Sjømannskirkens konfirmantundervisning.
Se https://nettkonfirmant.no/
I januar har vi en gruppesamling, før konfirmantene kommer på presentasjonsgudstjeneste:
Søndag formiddag klokken 11 i din lokale kirke.
Konfirmanten blir presentert ved at alle kommer frem, så blir ett og ett navn ropt opp.
På presentasjonen skal konfirmanten ha med en liten stein med navnet sitt på. Disse samles i en
kurv som settes på alteret, og menigheten ber spesielt for konfirmantene gjennom dette året.
Konfirmanten får Bibelen sin på presentasjonen, og det blir gitt info om Konfirmantbibelen og
bruken av den på kirkekaffe etter gudstjenesten. Møt opp en halv time før!
Dag/ tid kommer i god tid før jul.
 Røyken Kirke (Røyken ungdomsskole - RUSK)
 Røyken Kirke (Spikkestad ungdomsskole - SPUSK)
 Åros Kirke
Må du bytte dag? Det er greit, men gi oss beskjed!
Steinoppgave: for foreldre/ foresatte!
På presentasjonen skal konfirmanten ha med en liten stein med navnet sitt på. Disse samles i en
kurv som settes på alteret, menigheten ber spesielt for konfirmantene gjennom dette året.
Dere foreldre må finne en stein som kan representere konfirmanten (NB: ikke for stor!) og dere skal
si to positive ting til konfirmanten når dere overrekker steinen.
Leir er viktig! Om konfirmantleirene:
Konfirmantene kan velge mellom:
- ACTA, 3.- 8. juli
- KRIK, 22.juni – 26. juni
- Bo hjemme leir
Bo hjemme leir: Denne blir planlagt ut ifra den gruppen som melder seg på, da det kan være veldig
forskjellige grunner til å melde seg på denne. Men det kan være en dagstur til SPEKTERFESTIVAL på
Kalvøya, en tur i lokalmiljøet, en kveldssamling hjemme hos noen, en samling på Menighetshuset.
Det blir noen flere ettermiddagssamlinger, og det blir ikke overnattingstur.
Det som er likt på ACTA leir og KRIK leir er:








Vi bor i telt
Vi reiser dit med buss
Vi får brødmåltider og middag
Vi møter mange andre konfirmanter fra hele landet
Vi går på morgenmøte og kveldsmøte med leirsang, dans, musikk, drama, show, quiz m.m.
Du møte mange hyggelige unge ledere

Hva er forskjellen på ACTA leir og KRIK leir?
ACTA
KRIK
-

Vi bor på en øy – med flere fine badesteder
Konfirmantleiren er en egen leir med ca 350 konfirmanter, og samtidig en del av en
musikkfestival åpen for ungdommer/unge voksne: Skjærgåds music & mission festival
Konfirmantene konkurrerer hver dag i lagkonkurransen «KonfTiki»
Man kan velge fritt mellom masse seminarer, aktiviteter, konserter, kafeer m.m.
Vi bor på Bø camping med ca 1000 konfirmanter
Konfirmantene får tre dager instruksjon i en idrett
På ettermiddagen kan man være i Sommerland i Bø
Miljøtorg med aktiviteter på kvelden

Mer info om leirene ligger på
•
•

KRIK: http://krik.no/nasjonalt/event.php?id=13&cid=174
ACTA: http://sginfo.no/dagsfilmer-sgmm17/

Foreldre/ foresatte slipper ikke helt unna!
Foreldremøter
Dere blir invitert på to møter til i løpet av året: januar og mai.
Vi vil gjerne invitere til en temakveld for foreldre i tillegg. Dato kommer.
Dugnadsinnsats
Vi trenger praktisk hjelp på temasamlingene, og til fasteaksjonen.
Og kaker til kirkekaffe og samtalegudstjenesten.
Tilbakemeldingsskjema legges på nett, info sendes ut i nov/des.
Endelig dugnadsliste deles ut på foreldremøtet i januar.
Vær gjerne med på gudstjenestene!
Økonomi
• Vi må ta egenandel for å kunne tilby et godt og variert undervisningsopplegg.
• Dersom familien har liten betalingsevne, finnes det støtteordninger vi kan søke på
• Dersom noen av prinsipp vil reservere seg mot betaling, kan de melde konfirmanten på Bo
hjemme- leir
Av praktiske grunner blir faktura sendt til mors e- post. Ta kontakt dersom dere ønsker faktura
sendt til annen adresse.

Pris er 3800,- for de som deltar på ordinær leir. For bo hjemme-leir opplegg blir det rimeligere. Pris
kommer når vi får alle detaljer fra organisasjonene som arrangerer leirene.
Informasjon
•
•
•
•

Sendes pr e- post til konfirmant og/ eller mor og far
Vedlegg legges alltid på hjemmesiden, noen ganger med passord
SMS hvis noe haster
Meld dere gjerne inn i Facebookgruppen vår!

Svar på skjema
Valg av leir innen 1. november 2017
Mail sendes konfirmant@royken.kirken.no
Navn: _____________+ KRIK/Skjærgårds/Bo-hjemme-leir
Litt praktisk informasjon om dåp og konfirmasjon:
• Man kan melde seg på konfirmasjonsforberedelser om man ikke er døpt
• For å bli konfirmert i Den norske kirke må man være døpt
• Mange ungdommer lar seg døpe hver år
• Vi har tradisjon med voksendåp påskenatt, men vi blir enige om når dåpen skal skje
• Sokneprest tar kontakt for en samtale i god tid
Kontakt oss!
 Vi er på Facebook: Konfirmant 2018 - Kirken i Røyken. Dere kan stille spørsmål der.
 NB: Dette er en lukket gruppe, men ikke «hemmelig»
 Dersom du vil ta opp noe personlig: Send PM (melding) eller bruk e- post:
konfirmant@royken.kirken.no
Den leses av Agathe eller Ellen.
• kateket@royken.kirken.no er kun til Agathe, og leses ikke hver dag.
• Dersom du vil ta opp noe sensitivt: Telefon: 31 29 28 06/95 07 29 29 til Agathe
SPØRSMÅL???

Send en mail på konfirmant@royken.kirken.no.
Med vennlig hilsen
Agathe Matre, kateket i Røyken

