AGENDA/REFERAT foreldremøte tirsdag 26. april kl. 19.00 i Slemmestad Kirke
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Status
Marita forteller om noen av konfirmantsamlingene vi har hatt i vår:
 Påske der vi hadde en påskevandring gjennom de ulike dagene i påsken.
 Sorg og savn der vi hadde Jølstad begravelsesbyrå på besøk, og Biskop Per Arne Dahl. Denne
samlingen var en samling der vi kunne snakket om sorg og savn, og hvordan vi kan være til
hjelp for hverandre når vi mister noen, og kirkens formidling om håpet om det evige liv
 Konfirmantene deltar i gudstjenestene og det er flott å ha de med. De deltar aktivt både når
de er på en gudstjeneste og når de har en spesiell oppgave som medhjelper
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Etter sommerferien
1. Samtalegudstjeneste: 26. august kl. 19.00 i Slemmestad kirke
2. KAPPEPRØVING OG FOTO: Konfirmantene får kappe som de tar med hjem. Vaske på 40
grader, skånsom sentrifugering. Mangler det en knapp må hver enkelt fikse det. Kappene
tas med på konfirmasjonsdagen og henges igjen i kirka.
Fotograf i år blir Morten Flaten. Pris pr bilde 150. Faktura kommer rett fra fotografen. Husk
pene sko og hvit ensfarget skjorte på fotodagen og pose til å ta kappa hjem i.
3. ØVELSER. Det er satt opp en øvelse per konfirmasjonsgudstjeneste. VIKTIG at alle møter til
dette. Her øver vi praktisk på hvordan vi skal stå, gå og sitte på konfirmasjonsdagen. Her
sjekker vi om alle har levert stein – så de som ikke har gjort det enda har fortsatt sjansen.
4. KONFIRMASJON. Det reserveres 1 benk/stolrad pr. konfirmant. Her kan nærmeste
familie/faddere osv sitte, det er 7 plasser (dere bestemmer hvem som kan få sitte der).
Konfirmanten skal ikke sitte på den benken/raden. Øvrige gjester/familie får sitte bakover i
kirken/på galleriet. Møt opp i god tid 
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Konfirmasjonsleir
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KRIK + ACTA
1. Innlevering av teltønsker konfaction og konfcamp, frist: onsdag 23. mai! Leveres via
questback- link
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5198608&sid=epPn1tdBJ0
Alle må fylle ut tre personer som de kunne tenke seg å bo med. Vi setter opp fordeling.
HUSK! Det er ikke plass til 4 personer m/bagasje i et 4-mannstelt. Oppi om dere har telt, og
hvor mange person-plasser dere tenker at det er.
Ikke reis med større telt enn vi har avtalt, det er begrenset plass på leirområdet.
2. På samme skjema ber vi dere igjen oppgi info om allergier /medisiner osv, det er veldig viktig
for oss at vi har en oppdatert oversikt på dette. Vi ønsker også en kontaktperson som er
tilgjengelig og beredt 24/7 i leirperioden.
3. Pakking til leir: Det er veldig viktig for oss at vi får formidlet følgende:
 Konfirmantene må ha klær etter vær! Det betyr varme klær og regntøy.
 Godt skotøy! Som joggesko og gummistøvler.
 IKKE ta med hele underholdningsparken; som høyttalere, ipad, playstation osv…
Verdisaker medbringes på eget ansvar (det kan bli stjålet, fukt i teltet osv..), og
det er utgangspunktet ikke tilgang til strøm
 Seng: Luftmadrasser er noe av det kaldeste man kan ligge på i telt, da man får
kulda fra bakken rett i ryggen. Isolerte liggeunderlag beregnet for teltbruk er best.
Husk også sovepose – Ikke dyne!
 Viktig at man ikke pakker for mye! Alles bagasje samt telter skal få plass i bussen.



Lommepenger. Tenk over behovet! Bare litt is, eller burger, eller klatrepark/
dansekurs/ T- skjorter…
4. Regler: Alkohol og andre rusmidler er så klart strengt forbudt. Oppdager vi det blir det
hjemsendelse for egen regning umiddelbart. Vi lever etter den gylne regel; «Alt dere vil at
andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem» og oppfordrer konfirmantene
til å være snille med hverandre og hjelpe hverandre. Vi er på offentlige campingplasser, og
det er viktig at konfirmantene respekterer ro-signalet og andres eiendom. Konfirmanter som
ikke «skjerper seg» etter flere konfrontasjoner vil også kunne bli sendt hjem.

4.B KRIK 22.- 26.6
1. Lederstab for leiren:
Agathe Matre, Ellen Sæle Hansen, Angelica Flores, Marita Bjørke Ådland og Rolf Erik Hanisch.
Frivillige ungdomsledere og MILK´ere er også med! I tillegg til over 300 ledere fra KRIK.
2. Avreisetid /oppmøtested: 13:00 på Midtbygda skole
http://krik.no/nasjonalt/event.php?id=13 Info om leiren fra arrangøren, KRIK.

4.C ACTA 3.- 8.7
1. Lederstab for leiren:
Heidi Amundsen, Jan Arne Lervåg. Frivillige ungdomsledere er også med! I tillegg til 50 ledere fra
ACTA /Skjærgårds.
2. Avreisetid /oppmøtested: Bussterminalen i Drammen. Tidspunkt kommer!
http://sginfo.no/program/konfcamp/ Info om leiren fra arrangøren, Skjærgårds
VI OPPFORDRER ALLE TIL Å FØLGE MED PÅ KIRKENS HJEMMESIDE OG FACEBOOK FOR INFORMASJON

