DEN NORSKE KIRKE
Kateketen i Greåker, Holleby, Soli & Tune Menigheter
Postboks 237, 1702 Sarpsborg

Kjære foreldre/foresatte!
Vi ønsker å inviterer dere til foreldremøte 7.mars 2018
Dette møtet avholdes i Greåker kirke kl 19.00 og er felles for alle konfirmantforeldre i Greåker, Holleby,
Soli og Tune.
Dette er et viktig møte å prioritere, vi vil gå gjennom våren som ligger foran oss. Men enda viktigere er at
Hedvig Montogemry kommer og holder foredrag for oss.
Hedvig er psykolog, utdannet ved Universitetet i Oslo våren 1997. Hedvig har
fordypning i familieterapi gjennom Institutt for aktiv psykoterapi (IAP),
videreutdanning innen parterapi (EFT) og er i tillegg seminarleder for Famlab i
Norge. Hun holder en rekke kurs og foredrag for foreldre, lærere og annet personell
om barn og utvikling.
Vi gleder oss til å treffe dere igjen!

Videre ønsker vi å informere dere om det som skjer denne våren for konfirmantene i Greåker, Holleby, Soli
og Tune:
Kirkens Nødhjelps Fastaksjon 2018
Mandag 19.mars (datoen er flyttet fra 20.mars – pga Kulåssprinten) går Kirkens Nødhjelps
innsamlingsaksjon av stabelen. I Norge går denne dagen 40.00 konfirmanter med bøsse, det skal vi også
gjøre i Greåker, Holleby, Soli og Tune kirker.
Konfirmantene møter opp i sin kirke kl 17.00.
Det er viktig at alle er på plass kl 17.00, da blir det gitt viktig informasjon om gjennomføringen av aksjonen
og det å være bøssebærer. På hvert sted vil det være en ansatt som tar dere i mot.
Fra dere går ut døra skal de gå til sin rode/rute er gjennomført eller maks til kl 19.00.
Når dere kommer tilbake får de kaker og saft:)
Vi har sett det viktige i at en foreldre/foresatt går sammen med konfirmantene. Derfor vil vi at du som
foreldre/foresatt også setter av denne ettermiddagen til å gjøre en innsats for en utrolig viktig og meningsfull
sak. Vi vil at det sammen med hver konfirmant skal gå en voksen. Detet kan bli noen fine timer sammen
med din ungdom! Det er lurt om de fleste voksne disponerer en bil så dere kommer dere raskt til
roden/innsamlingsruten.
Tema for årets aksjon er ”Ja, vi elsker dette vannet! ”
Pengene som samles inn i Fasteaksjonen 2018 vil gå til
Kirkens Nødhjelps arbeid med vann og sanitær i utsatte
områder omkring i verden. Aksjonspengene som ble samlet
inn i 2017 har blant annet gått til å gi kongolesiske
flyktninger vann og latriner i flyktningleirene i Angola
Les med på www.fasteaksjonen.no
Bli med og vær bøssebører 19.mars! Noen timer av ditt liv,
og du får være med å gjøre en forskjell!
Vi sees:)

Konfirmasjonsleir
Konfirmasjonsleirene nærmer seg også, disse blir følgende datoer:
 Greåker: 20.-22. april
 Tune, Soli og Holleby: 27.-29. april
Begge leirene er på Tjellholmen leirsted, på Hvaler.
Leiren er obligatorisk for konfirmantene. Men ta kontakt om noe skulle være vanskelig; med overnatting,
sykdom osv. Vi tilpasser oss og finner gode løsninger sammen!
Et eget leirbrev vil komme på nettsiden når leirene nærmer seg. Her vil dere blant annet finne
kjørebeskrivelse og pakkeliste. Vi gleder oss!!
Foto og øving til selve konfirmasjonsdagen
Studio S kommer i vår for å ta bilder av konfirmasjonsdagsgruppene, altså ikke gruppene de har
undervisning i, men de som konfirmeres sammen. Dette bildet kan dere kjøpe fra Studio S – et fint minne!
Vi kommer også til å øve på selve konfirmasjonsgudstjenesten. Hvor konfirmantene skal stå, gå osv.
Datoer for øving og foto kommer i et eget skriv. Dere får beskjed.
Konfirmasjon i mai/juni
Siste oppdaterte lister ligger nå på nettsiden vår. Disse listene tar jeg også med på foreldremøtet.
Ta en titt; sjekk at dato, klokkeslett og navn stemmer!
Dere det gjelder har fått info om forandringene som er gjort knyttet til lørdagskonfimasjonene både i
Greåker og Tune. Men er du usikker så sjekk nettsiden, infoen ligger der fortsatt. Er det noe som er uklart?
Ta kontakt!! Takk for forståelse og raushet rundt dette!

Til slutt
Vi ansatte setter pris på muligheten å bli kjent med konfirmantene deres! Så mange forskjellige og
spennende ungdommer er det givende å være sammen med! Vi har det gøy, og vi håper vi når inn til
hjertenes deres med Jesus; gjennom ord og ikke minst gjennom handling og kjærlighet!
Er det noe dere lurer på, ris eller ros, eller dere bare ønsker en prat, stikk gjerne innom våre kontorlokaler
(det beige huset ved Lande barneskole), ring eller send mail:
Ole Jens Hovda – 95028982 – ole-jens.hovda@sarpsborg.com
Petter Johannessen – 95446614 – petter.johannessen@sarpsborg.com
Håvard Løvik – 97764791 – hoel@sarpsborg.com
Kristin Solbakken Tollefsen – 47752505 – kristin.solbakken@sarpsborg.com
På vegne av konfirmantteamet,
vennlig hilsen kateket Kristin Solbakken Tollefsen.

