KONFIRMANTENES PLAN AUGUST - SEPTEMBER 2018
Søndag 19. august
Tirsdag 21. august
Onsdag 22. august
Torsdag 23. august

15.00- ca 20

Kommer senere

Bo-hjemme-leir-dag

Kl. 14.30 –
16:30
Kl. 14.30 –
16:30
Kl. 14.30 –
16:30

Teglen, Spikkestad
kirke og kulturhus
Teglen, Spikkestad
kirke og kulturhus
Teglen, Spikkestad
kirke og kulturhus

Gudstjenesteverksted og øvelse til
Samtalegudstjeneste
Gudstjenesteverksted og øvelse til
Samtalegudstjeneste

Kl 16:00

Teglen, Spikkestad
kirke og kulturhus

Oppmøte for konfirmantene

Kl. 18.00

Teglen, Spikkestad
kirke og kulturhus

Samtalegudstjeneste 
Dette er konfirmantenes «eksamen»
Foreldre, familie og faddere er
invitert!

Etter gudstjenesten blir det
feiring; en kirkekaffe hvor en del
av foreldrene bidrar med kaker
osv.

Røyken Kirke

KAPPEPRØVING/ FOTO

For konfirmantene i Røyken kirke

Teglen

KAPPEPRØVING/ FOTO

For konfirmantene i Teglen

Åros Kirke

KAPPEPRØVING/ FOTO

For konfirmantene i Åros Kirke

Åros Kirke

Øvelse til konfirmasjon

For konfirmantene i Åros Kirke

Røyken kirke

Øvelse til konfirmasjon

For konfirmantene i Røyken 8.9
klokken 11

Samtale-gudstjeneste
Søndag 26.august

Tirsdag 28.august
Tirsdag 28.august
Onsdag 29. august
Onsdag 5. september
Onsdag 5. september

For Bo-hjemme-leir-gruppa og
andre med stort fravær – beskjed
gis direkte.
For alle konfirmanter som tilhører
SPUSK
For alle konfirmanter som tilhører
RUSK (inkludert Åroselever)
For alle konfirmanter som får
beskjed om det.
Prosjektgudstjeneste for
konfirmantene som tilhører RUSK
og SPUSK (inkludert Åroselever)

Kl. 14.30 –
15.30
Kl. 16.00 –
16.30
Kl. 14:30 –
15:15
Kl. 14:30 –
15:30
Kl. 14.30 –
15:20

Ekstraundervisning

Onsdag 5. september
Onsdag 5. september
Lørdag 8. september
Lørdag 8. september
Lørdag 8. september
Søndag 9. september
Onsdag 12. september
Lørdag 15. september

Kl. 15.30 –
16:20
Kl. 16.30 –
17:20
Kl. 11:00
Kl. 11:00
Kl. 13:00
Kl. 11:00
Kl. 14:3015:30
Kl. 11:00

Røyken kirke

Øvelse til konfirmasjon

Røyken kirke

Øvelse til konfirmasjon

Åros Kirke
Røyken kirke
Røyken kirke
Røyken kirke

Konfirmasjon – møt 10:30!
Konfirmasjon – møt 10:30!
Konfirmasjon – møt 12:30!
Konfirmasjon – møt 10:30!

Teglen

Øvelse til konfirmasjon

Teglen

Konfirmasjon – møt 10:30!

For konfirmantene i Røyken 8.9.
klokken 13
For konfirmantene i Røyken 9.9.
klokken 11

For konfirmanter i Teglen 15.9
klokken 11

.:: Samtalegudstjeneste
Som konfirmantenes «eksamensoppgave» skal vi lage en samtalegudstjeneste. Den blir i Teglen, Spikkestad kirke- og kulturhus. Vi skal ha et
gudstjenesteverksted der vi deler inn etter skoletilhørighet, så konfirmanten skal være med en av verksteds- dagene, så samler vi alle til øvelse
torsdagen. Merk oppmøtetid på selve samtalegudstjenestedagen. Her skal alle undervisningsgruppene bidra med noe, og foreldre og foresatte
får se alle i «aksjon». Etterpå blir det avslutning med kirkekaffe.
Dugnad:
Vi trenger flere kakebakere til samtalegudstjenesten, så dersom dere ikke har satt dere opp på en kirkekaffe eller vært vakt i løpet av året, er
dette dagen! 

.:: Konfirmantfotografering
Vi finner frem konfirmantkappene og stiller opp til gruppebilde. Fotograf er Morten Flaten. Alle konfirmanter er med på bildet, men det er
valgfritt om man vil kjøpe bildet eller ikke. Husk pene sko og hvit ensfarget skjorte på foto-dagen (Mønster på t-skjorta kan ofte sees igjennom
konfirmantkappa).
Pris pr bilde er kr 165. Faktura kommer rett fra fotografen

De som ønsker bildet tar det med fra kirken på konfirmasjonsdagen og setter kryss ved sitt navn på fakturalisten som ligger der.

.:: Øvelse til konfirmasjon
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.

.:: Konfirmasjonsdagen
Vi praktiserer ikke lenger billettordning på våre konfirmasjonsgudstjenester. Det reserveres 1 benk/stolrad pr. konfirmant.
Her kan nærmeste familie/faddere osv sitte, det er ca 6- 7 plasser. (Konfirmanten skal ikke sitte på den benken/raden.) Øvrige gjester/familie
får sitte bakover i kirken/på galleriet. Møt opp i god tid 
Vi ønsker at alle skal delta i forbønnshandlingen, ikke fotografere.
Vi ber generelt om at det vises hensyn når det gjelder fotografering i kirken. Det er så lett å dele bilder med hverandre, og veldig forstyrrende
om mange står og fotograferer. Vi ber også alle sitte på sine egne plasser, ikke bevege seg rundt i kirkerommet.

Velkommen til Konf-REUNION

23. september,
Slemmestad kirke
Hold av kvelden!  Egen invitasjon kommer!

