Konfirmantforeldremøte for Røyken og Åros menigheter mars 2019

REFERAT
Kateket Agathe Matre ønsket velkommen og sokneprest Ellen Martha Blåsvær fikk
presentere seg selv.
Kateketen hadde en liten innledning om ungdom, pubertet og utvikling av ungdommenes
hjerne, og fortalte litt om ungdomssamlingen som var 9. mars.
Stikkord for undervisningen:




Vi har et hovedtema hver gang, f eks påske, hva er tro, vennskap, når noen dør
Kjennskap, kunnskap, opplevelser
Kunnskaping: Ikke fortelle «fasitsvar», men undre oss sammen

Timeplan på www.royken.kirken.no
Fast ramme for samlingene:
•
•
•
•
•

Felles start
Åpning med lystenning
Dagens Jesusfortelling
Gruppen deles: Kultursal og kirken, evt nede. Diskusjoner og arbeid i smågruppene.
Felles avslutning i kirken: bønn, lystenning, (sang).

Undervisningsmateriell:
•
•
•

Konfirmantbibelen, med lærerveildning
Undervisningsopplegg hentes også fra «Nøkler til livet» og «Global konfirmant», begge
fra KFUK- KFUM
Luther 500 år, filmer fra KFUK- KFUM

Særlige tema i undervisningen:
•
•

Fasteaksjon:
Sorg og savn

Sorg og savn
•
•
•
•
•

Vi er i kirken, i bårehuset og på kirkegården
Besøk fra begravelsesbyrå
Samtale rundt sorg og håp
Noen på onsdag, noen på torsdag.
Ta kontakt hvis tema er vanskelig for konfirmanten!

Fasteaksjonen 2019 : RENT VANN ER EN MENNESKERETTIGHET
•
•

Vi slår gruppene sammen, og får besøk fra Kirkens nødhjelp 20. mars
Begge gruppene samles også onsdag 3. mars.

•
•

Innsamlingsaksjon søndag 7. april:
Alle mann på dekk!

Se mer på www.Fasteaksjonen.no

Tilrettelegging og informasjonsflyt
•
•
•
•

Ta kontakt hvis du lurer på noe! Am333@kirken.no
Informasjon på mail, nettsiden og SPOND, fb…
Enkelte ting har ikke fungert optimalt etter innføring av GDPR
GDPR- skjema, kateketen ønsker at dette fylles ut og leveres.

Foreldrehjelp:
•
•
•

Alle er med på fasteaksjonen
Fordele seg på andre oppgaver, svar på Questback
Liste over dugnadsoppgaver kommer, purring til de som ikke har svart…

•
•
•

Alle fått ønsket sitt om KRIK eller Bo hjemme
KRIK: Påmelding aktiviteter skjer 10. april klokken 10.
Konfirmantene velger 5 aktiviteter på Questback. De som ikke har fått ordnet
dette må sende mail til am333@kirken.no snarest.
Bo hjemme- leir: En samling lørdag 11. mai, gudstjeneste i Teglen klokken 11 den
12. mai og en samling etter sommerferien.

Leir:

•
Krik- leir:
•
•
•

Tema: Til stede / tilstedeværelse
Konfirmantene trenger telt, sovepose, liggeunderlag
Teltene må fylles opp så godt det går an, det må også være plass til bagasje. Både
hustelt og lavvo går, men store telt må fylles opp med konfirmanter – det er ofte
begrensning på plassen. Vi setter opp teltgruppene, prøver å følge ønskene til
konfirmantene. (De får levere ønsker senere.)

Konfirmasjonsdagen
•
•
•
•
•

Konfirmantene må møte en halv time før
Konfirmantkapper låner konfirmanten her
Vi tar et gruppebilde, som kan kjøpes etterpå
Gudstjenesten varer en time, så skal vi ta bilder etterpå…
Vi reserverer en benk/ stolrad pr familie, men det er plass bakover i kirken/ på
galleriene

Konfirmasjonslisten
•

Sjekk at den er ok, gi beskjed om forandringer så snart dere er sikre.

•

Den publiseres i RHA og på nettsidene våre, foreldre må velge aktivt at
konfirmantens navn skal stå på listen.

Gudstjenester: Konfirmantene skal gå på åtte til sammen. Lurt å fordele disse utover:
•
•
•
•
•
•
•
•

Julaften/ juledag eller Synge julen inn eller Lysmesse
Presentasjon
Medhjelper
En i februar
En i løpet av påsken (mars/ april)
En i mai
Samtalegudstjeneste i august
Konfirmasjonsgudstjeneste i september

Sokneprest Ellen Martha skrøt av konfirmantene som har medhjeplertjeneste!

Timeplan, liste over gudstjeneste/ medhjelper (ligger på
http://royken.kirken.no/index.cfm?id=439242 )

