Konfirmant – Slemmestad og Nærsnes
Referat fra foreldremøte 28. september 2017
Velkommen som konfirmant og 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 konfirmant 2018:
Marita Bjørke Ådland, sokneprest i Slemmestad/ Nærsnes
Ellen Sæle Hansen, kateket i Slemmestad/Nærsnes
Konfirmant 2018
Vi har som mål å legge til rette for at konfirmantene skal få:
- reflektere rundt tro og tvil
- bli sett og verdsatt
- oppleve at de hører til i kirken
- oppleve en kristen leir, som er veldig godt tilrettelagt for konfirmanter
- gode møtepunkt gjennom konfirmantåret, og en flott konfirmasjonsgudstjeneste
Om leirene:
Konfirmantene kan velge mellom:
- ACTA, 3. juli – 8. juli
- KRIK, 22. juni – 26. juni
- Bo hjemme leir
Mer info om leirene ligger på
http://krik.no/nasjonalt/event.php?id=13
http://sginfo.no/konfcamp/
Vi anbefaler å gå inn på bilder og dagsfilmer for å få et inntrykk av hvordan det er.
Undervisning starter i januar.
Slemmestad kirke onsdager fra 13-15 (annenhver uke)
- Enkel servering
- Dagens tema
- Undervisning i grupper
- Avslutning i kirkerommet
Første samling er onsdag 17. januar 2018 kl. 13-15
Presentasjonsgudstjeneste:
Nærsnes kirke 21. januar kl. 11* oppmøte kl. 10.30
Slemmestad Kirke 28. januar kl. 19 * oppmøte kl. 18.30
* Vi vil bekrefte at det blir disse datoene innen 23. oktober.
Konfirmanten kan velge å være med i Nærsnes eller Slemmestad, fint om dere kan gi beskjed
dersom konfirmanten ikke kommer i den kirken som han/hun skal konfirmeres i.
Kirkekaffe etter gudstjenesten med utdeling av konfirmantbibel, og litt informasjon om den.
Konfirmantene blir presentert ved at alle kommer frem, og vi sier navnet til hver konfirmant.

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 litt info om den på kirkekaffen.
Medhjelper i en gudstjeneste
Konfirmantene skal ha en enkel, praktisk oppgave i en gudstjeneste.
F. eks å tenne dåpslys eller samle inn takkeoffer. Liste med dato/ navn legges på hjemmesiden vår.
Dersom dagen ikke passer, må dere bytte innbyrdes og gi oss beskjed. Det er også mulig å være med
som leder på «Lys våken» eller «Tårnagenthelg».
Andre gudstjenester
Konfirmanten skal delta på til sammen åtte gudstjenester. Vi setter opp fire:
• Den første er presentasjon
• Den siste konfirmasjon.
• Før konfirmasjonen lager vi en samtalegudstjeneste.
• Medhjelpergudstjeneste.
• Fire gudstjenester skal dere velge selv
• HUSK UNDERSKRIFT på lapp i konfirmantbibelen.
NB! Andre kirker kan også besøkes! Men bryllup og begravelse teller ikke som en av de åtte.
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.
Foreldremøter
Dere blir invitert på to møter til i løpet av året: januar og april.
Foreldremedvirkning
Vi ønsker at foreldre og foresatte er med når konfirmanten har oppgaver i kirken. Det er fint for oss
å møte dere både i kirken og på kirkekaffe. Det er noen av dagene som konfirmantene skal møte
som vi trenger foreldremedvirkning.
Praktisk hjelp til kakebaking til på temasamlingen søndag 11.mars,
Delta på fasteaksjonen tirsdag 20. mars Enten ved å gå rundt med bøsse, kjøre konfirmanter rundt,
registrere og telle penger, eller bake kaker/boller/frukt til de som er ute og går med bøsser. Dette er
en velig flott dag som vi gjør sammen. Mer info om fasteaksjonen kommer på neste foreldremøte.
En kan også melde seg til å hjelpe til ved en kirkekaffe i Slemmestad eller Nærsnes sammen med
frivillige i menigheten som har hovedansvaret for denne.
Vi ønsker også at noen har med kake/frukt på kirkekaffen på presentasjonsgudstjenesten og
samtalegudstjenesten. Vi sender der liste på hvem som har meldt seg på de forskjellige oppgavene.
Og kommer med påminnelse på Facebookgruppen: Konfirmant Slemmestad og Nærsnes
https://www.facebook.com/groups/1745172755783073/
når det nærmer seg. Endelig dugnadsliste deles ut på foreldremøtet i januar.

Ikke døpt?
• Man kan melde seg på konfirmasjonsforberedelser om man ikke er døpt
• For å bli konfirmert i DNK må man være døpt
• Mange ungdommer lar seg døpe hver år
• Fint om det skjer i en gudstjeneste (alternative datoer: 8. april, 15. april, 20. mai(Pinsedag)
eller Påskenattsgudstjeneste i Røyken kirke.
• Sokneprest tar kontakt for å avtale med de familiene det gjelder.
Fravær
 Alle møter er i obligatoriske.
Vi ønsker melding fra foresatte (i forkant) om konfirmanten ikke kan komme.
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 kateket, ellen@royken.kirken.no
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 maks kr 3800,- for de som deltar på ordinær leir. For bo hjemme-leir opplegg blir det
rimeligere, 1800. Pris kommer når vi får alle detaljer fra organisasjonene som arrangerer leirene.
Vi sender ut faktura i to omganger. Først for det lokale konfirmantopplegget, og deretter faktura for
leir.
Informasjon
•
•
•
•

Sendes pr e- post til konfirmant, mor og far
Vedlegg legges alltid på hjemmesiden, noen ganger med passord
SMS hvis noe haster
Facebookgruppen vår. Konfirmant Slemmestad og Nærsnes

Svar på leirvalg:
•
•
•

Valg av leir innen 1. november 2017
Mail sendes konfirmant@royken.kirken.no
Navn: _____________+ KRIK/Skjærgårds/Bo-hjemme-leir

Kontakt oss!
 Vi er på Facebook: Konfirmant Slemmestad og Nærsnes og Konfirmant 2018 – Kirken i
Røyken




•

NB: Dette er en lukket gruppe, men ikke «hemmelig»
Dersom du vil ta opp noe personlig eller sensitivt: Send mail eller ring oss:
konfirmant@royken.kirken.no
Den leses av Ellen Sæle Hansen eller Agathe Matre (kateket i Røyken).
Telefon: 31 29 27 92/91592937 Ellen Sæle Hansen

•

Telefon: 31 29 28 0/41 43 84 50 Marita Bjørke Ådland

SPØRSMÅL???

Send en mail på konfirmant@royken.kirken.no.
Ellen Sæle Hansen

