AGENDA/REFERAT foreldremøte torsdag 6. juni 2019 på Teglen
Hvem: Konfirmantforeldre og – foresatte, Heidi Amundsen; Ellen Marta Blaasvær og Agathe Matre
Status
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Takk for innsatsen på kirkens nødhjelps fasteaksjon! OG som vakter og kakebakere! 
Hva vi har snakket om i vår:
 Bli kjent
 Ta standpunkt
 Guds hus, dåp, nattverd
 Jesus i Bibelfortellingene
 Dagens Kyrie, dagens Gloria
 Påske og pinse, Den Hellige Ånd
 Nødhjelp, diakoni
 Sorg og savn der vi hadde Jølstad begravelsesbyrå på besøk. 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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Om resten av konfirmasjonsforberedelsene:
1. KONFIRMASJON. 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
plasser i Røyken og 8 i Teglen. (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 
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 med mange fotografer. Spesielt under forbønnen ønsker
vi at alle «er med».
2. Utenat /Medhjelper – biblene blir sjekket nå fortløpende utover våren. Dersom konfirmanten ikke
har vært medhjelper – ta kontakt, så finner vi en ny gudstjeneste!
Ta gjerne tak i puggingen hjemme også. Det er fint å lære utenat, men har konfirmanten lesevansker
tar vi selvfølgelig hensyn til det.
3. Ekstraundervisning:
De med for mye fravær ble innkalt til ekstraundervisning. Vi kan i noen tilfeller også gi
hjemmeoppgaver.
Dersom man har fravær fra konfirmasjonsleiren vil det bli ekstraundervisning i august + oppgaver.
4. Samtalegudstjeneste. RUSK og SPUSK søndag 25.8 i Teglen. Gudstjenesten starter 17,
konfirmantene må møte opp tidligere for forberedelse/ øvelse.
Dette er konfirmantenes «eksamen» og vi håper at foreldre og familie støtter opp og blir med på
gudstjenesten.
Vi forbereder oss på Gudstjenesteverkstedet onsdag 21.8 på Teglen 15- 16:30.

Det er 13 som har meldt seg som kakebakere. Kan noen flere bake? Meld til
konfirmant@royken.kirken.no
5. Kappeprøving og foto
Onsdag 28: Teglen kl 15 og Åros kirke kl 16:30,
Torsdag 28: Røyken kirke kl 15:00
Fotograf Morten Flaten tar gruppebilder. Pris pr bilde ca.200,- Faktura kommer rett fra
fotografen. Det er frivillig om man vil kjøpe bildet. Det kommer på konfirmasjonsdagen.

Konfirmantene låner 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.
Husk pene sko og hvit ensfarget skjorte på fotodagen og pose til å ta kappa hjem i.
6. Øvelser. Det blir 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 rekker det før konfirmasjonen...
Vi sorterer så steinen kommer i riktig kirke før konfirmasjonen!
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VIDERE!
Det vil komme tilbud om minilederkurs for fjorårskonfirmanter. Her må man være med om man
ønsker å være leder på leir. Man kan også være med bare for å lære om det å være leder! Veldig bra
kurs 

«Refill» er samling for ungdom en søndag ettermiddag/ kveld i måneden. Innhold og kirke varierer.

Vi inviterer alle til KONFREUNION 20. oktober i Teglen! Vi håper mange kan komme! 
Dette blir en fest med pizza og mimring fra konfirmanttiden. Det vil bli påmelding på forhånd. Egen
invitasjon kommer.
Informasjon om leir
Bo hjemme- leir:
Det blir en samling søndag 18. august, på Teglen.
KRIK
Vi skal lage en egen undermappe på nettsiden, så får dere all info der. Neste uke.
1. Innlevering av teltønsker! Leveres via questback- link finner du på infosiden for leiren. 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 i et firemannstelt.
2. Ikke reis med større telt en avtalt, det er begrenset plass på leirområdet.
3. 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 for hver
konfirmant som er tilgjengelig og beredt 24/7 i leirperioden.
4. Pakking til leir: Dere finner pakkelisten på nettsiden i neste uke. 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.
5. Program /dagsplan for leiren legges på nettsiden neste uke.
6. Aktivitet
Vi har ikke klart å skaffe førstevalg til alle, og noen fikk ingen av valgene sine.
Det er et restetorg til, vi prøver videre.

Amerikansk fotball er erstattet av «Flag fotball».
7.

Deltakerbrev med informasjon sendes ut av KRIK, på e-post

8. Regler: Alkohol og andre rusmidler er så klart helt forbudt. Oppdager vi det kan det bli
hjemsendelse for egen regning. 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 er offentlig campingplass, og det er viktig at
konfirmantene respekterer ro-signalet og andres eiendom. Konfirmanter som ikke endrer
oppførsel etter flere konfrontasjoner vil også kunne bli sendt hjem.
9. Lederstab for leiren: Leirsjef: Ellen S. Hansen, kateket
Ellen Marta Blaasvær,Marita B. Ådland, Agathe Matre, Heidi Skålid Amundsen, , Jan Arne Lervåg,
Frivillige ungdomsledere er også med, både nye og erfarne. I tillegg til over 300 ledere fra KRIK!
10. Avreisetid /oppmøtested:
Fredag 21. juni, Midtbygda skole. Bussen går 13, møt i god tid!
Økonomi
Det er sendt ut faktura på e- post.
Dersom du ikke har fått den, sjekk søppelposten.  Og deretter, send en mail til
konfirmant.kirken@kirken.no så skal vi få rettet opp epostadressen.
Beløp for Bo- hjemme leir- konfirmantene er 1800,- og for KRIK 3400,-. (Rimeligere for KRIKmedlemmer.)
Takk for fremmøte og tålmodighet! God pinse!

