Program for konfirmantåret 2017-2018
Med forbehold om små endringer. Samlinger for konfirmanter til venstre, for foresatte til høyre.
NOVEMBER
Lørdag 18. november 11-15: Oppstartslørdag. Oppmøte Bryn menighetshus.
Søndag 19. november 10-13: Presentasjonsgudstjeneste med kirkekaffe

Foresatte: Gudstjeneste 19. nov
kl. 11.00 i Bryn kirke.

***
JANUAR
29, 30, eller 31. januar på Bryn menighetshus kl. 16.00-17.00. Hver konfirmant
skal møte på en av ettermiddagene, og man kan ønske seg dag.
***
FEBRUAR
Søndag 4. februar i Bryn kirke kl. 11.00 til ca. 18.00. Temadag, med
blant annet Rock mot Rus med Hans Inge Fagervik. Opplegget starter
med gudstjeneste i kirken, og avsluttes med konsert i kirken, som
anslås å starte kl. 16.00.

Foresatte: Gudstjeneste 4. feb kl. 11.00 og
konsert ca. kl. 16.00
Foresatte: OBS NY DATO Mandag 26. feb
18.30-20.00. Foresattes temasamling
med smakebiter av konfirmantenes
undervisning. Oppmøte i Bryn kirke.

***
MARS: Fasteaksjonsuke!
Torsdag 15.mars: Tur til Domkirken i Oslo. Oppmøte ved Kolsås
t-bane ca. kl. 17.00. Obs: her må alle sørge for egen billett til/fra Oslo!
Tilbake på Kolsås ca kl. 21.00.
Lørdag 17. mars: 11-15. Temadag på Bryn menighetshus.
Søndag 18. mars: Bøsseaksjon, 10.30 til ca. 15.00.

Foresatte: Vi trenger hjelp av en foresatt
pr konfirmant 18. mars ca. 10.30-15.00.

***
APRIL
Tirsdag 17. april kl. 18.00-20.30. Oppmøte i Bryn kirke.
Temasamling for konfirmanter om døden, sorgen og håpet
Foresatte: 26. april inviteres dere til
foredrag. Mer info kommer.

***
MAI
Tirsdag 29. mai kl. 18.00-19.00 i Bryn kirke. Informasjonsmøte
for konfirmanter og foresatte om konfirmasjon og leir.
***

Foresatte: Informasjonsmøtet 29. mai er
felles for foresatte og konfirmanter.

JULI
Mandag 2. juli-lørdag 7. juli Sommerleir på Solbukta leirsted.

Foresatte: Avslutningsgudstjeneste på leir
på Solbukta 7. juli. Tidspunkt kommer.

***
AUGUST
Tirsdag 28. august. Øvelse til konfirmasjon og fotografering.
De som skal konfirmere seg samtidig møter samtidig og øver og
fotograferes sammen. Oppsett over klokkeslettene kommer før sommeren.
***
SEPTEMBER
Lørdag 1. sept og lørdag 8. sept: KONFIRMASJON
***

MIKSKONFIRMANT? Hvis noen velger å være mikskonfirmant, deltar man ikke på sommerleir, men i tillegg skal
man være med på disse samlingene: 11.januar, 2-4. februar – weekend i Høvik kirke, 8. mars, 5. april, 8. mai. Dette er
kveldssamlinger som finner sted i Haslum kirke(mest sannsynlig). Mer info kommer til de som har meldt interesse for
dette.

TRE GUDSTJENESTER I TILLEGG
Konfirmantene skal delta på to valgfrie gudstjenester og være ministrant på en gudstjeneste. På de valgfrie kan man velge når og hvor, men
skolegudstjenester gjelder ikke, og de må skje i tidsrommet november 2017 - august 2018. For at den skal «gjelde» fyller konfirmanten ut et
skjema. Skjemaet ligger bak i Bryn kirke, og det legges ut på nettsiden til Bryn menighet under «Konfirmasjon».
Å være ministrant betyr at konfirmanten får en konkret oppgave i en gudstjeneste. Denne fordelingen gjøres ved at det sendes ut en egen mail
til foresatte med en lenke til en «doodle», der man går inn og velger dato og skriver konfirmantens navn i venstre felt – og trykker på en ledig
og ønsket dato. Dette skjer etter førstemann til mølla-prinsippet. Her vil konfirmanten bli kontaktet med nærmere informasjon, men om det
ikke skulle skje, møter man opp den aktuelle dagen i kirken kl. 10.00.

PRIS
Betaling for undervisningsmateriell, inkl bl.a bibel (gjelder både miks og
sommerleirkonfirmanter): 700,+
Mikskonfirmantavgift (gjelder kun mikskonfirmanter): 700,Eller sommerleiravgift (gjelder kun leirkonfirmanter): 2.800,-

Til foresatte: Følg opp at din konfirmant kommer på
alt opplegg, og ta kontakt i god tid ved eventuelt
fravær. Hovedkommunikasjonen skjer via email til
foresatte, så det er viktig at mailadressen din er
oppdatert hos meg. Ta veldig gjerne kontakt dersom
det er noe, ved tilretteleggingsbehov etc.

Vi har støtteordning – ta kontakt!

KJØREREGLER
For at konfirmanttiden skal bli best mulig for alle må vi være enig om dette:
1. Konfirmanten melder seg frivillig, og vi forventer derfor at konfirmantene deltar på alt opplegg i programmet
2. Det forventes selvfølgelig normalt god oppførsel ☺
3. Alle møter presis til opplegget, og tar med de bøker og materiell som skal benyttes
4. Om fravær: Ved helt nødvendig fravær tar foresatte kontakt med kateket i god tid. Ved sykdom – gi beskjed. Fravær i
forhold til idrettsarrangement gis for deltagelse på kretsmesterskap og kvalifisering til lands og kretskonkurranser. Trening
og vanlige kamper gjelder ikke.
5. Vi har nulltoleranse for rus og mobbing

