Foreldremøte referat.
Hovedsaka var jo et foredrag v/ Barnepsykolog Hedvig Montgomery. Det er vanskelig å
gjengi alle de kloke gode tankene hennes, men denne kvelden var egentlig det nærmeste en
kommer et «releaseparty» :
Samme dag som foreldremøtet fant sted ble den nye boka hennes utgitt:
https://www.tanum.no/_foreldremagi-hedvig-montgomery-eivind-sather-9788293516071
Fun-fact:
Når musikere holder konsert samme dag som de slipper et nytt album, så heter det
releaseparty J
Men vi hadde noen info-saker og de kommer her:
Nå har vi f.eks. tidspunktene for fotografering/øving til konfirmasjonsgudstjenestene. Her
følger også litt nødvendig info, gå inn på:
http://www.sarpsborg.kirken.no/Portals/17/Fotografering%2C%20oving%20og%20konf.pdf

Konfirmasjonsdagen

• Møt 30.min før gudstjenesten
Greåkerkonfer møter i menighetssenteret, Tunekonfer i kapellet, Soli og
Holleby konfer møter i kirken sin.
• Noen steder er det utfordrende parkeringsmuligheter. Kjør sammen!
• Det er ingen begrensninger i antall gjester per konfirmant. Så vær rause
med hverandre, det blir fult i kirkene våre!
• Gudstjenesten tar ca. en time + fotografering etter gudstjenesten for de
som ønsker det.
• Spis og drikk godt før gudstjenesten:)
•

Lørdagskonfirmasjon i Tune:
For dere som skal konfirmeres kl 10.00 kommer vi til å la foreldre/foresatt
ta bilde før gudstjenesten. Konfirmantene møter derfor opp 09.15 i
kapellet, vi tar på kapper og stiller oss opp ute foran kirken. En fra hver
konfirmants familie kan da stå ute og ta bilde. Resten må være klare inne i
kirken.
Det vil bli anledning til å ta bilde enkeltvis etter gudstjenesten, også med
kappe på.
Dere som skal konfirmeres kl 11.30 møter i kapellet kl 11.00, der får dere

kapper og vi går sammen opp til kirken.
Dere vil det være tid til å ta bilde av etter gudstjenesten.

Info om leir:
20.-22. april er det leir for Greåker
27.-29. april er det leir for Tune/Soli/Holleby
Vi drar til Tjellholmen Leirsted
https://www.facebook.com/tjellholmenleirsted/
Ankomst begge leirer: Fredag 18.00
Hjemreise begge leirer: Søndag 15.00
Det kommer egen info, men på foreldremøtet ble dette med nattevakter tatt opp.
Foreldrenattevaktene må møte på Sydenga brygge MED lommelykjter/varme klær seinest
20.45-ish
Da får de utlevert parkeringslapp.
Så blir de vist rundt på området. Det skal være stille fra rundt midnatt. Men alle får
selvfølgelig lov til å gå på do.
Det er tilgang til kaffe/brødmat og fra 0400 kan nattevaktene legge seg og slappe av i
Tjellstua. Der er det også fyr i ovnene, så ingen skal behøve å fryse.
De blir så skyssa til lands ved frokost-tid neste morgen.
Hvis noen konfirmanter er avhengige av faste medisiner eller har noen helseproblemer vi må
være oppmerksomme på, så si i fra.
Hvis DIN håpefulle skal på håndball-cup eller noe den helga, ta kontakt med oss, så tar vi det
derfra.
Ang. Båtskyss utenom ordinær ankomst/avreisetid: Vi blir fakturert 50 kroner for hver tur,
og det blir mange turer...sukk... Hvis noen konfirmanter må til lands på formiddagen, er det
best om de følger nattevaktene inn ved frokost-tid.
Nattevakt-lista for konf-leirene ser slik ut:
Greåker- Ankommer
på kvelden
leiren

Fre 20. april

Ankommer
på kvelden
Lø 21. april

Johnny Jul
Pål Isnes
ØstenbyThorkildsen
Heine
Per K.
Eriksen
Berntsen
+
ektefelle
Marianne
Vegar
Andersen
Pedersen
HansHans Ole
Kristian Ek Johansen

Tuneleiren

Ankommer på
kvelden
Fre 27. april

Ankommer på
kvelden
Lø 28. april

Mikael
Eliasson

Carsten
Hartig

Terje Aldar

Alf Jørgen
Eriksen

Wiggo Tveter

Lars Frode
Arnesen

