For å ha litt oversikt, kan det være lurt å notere inn når
konfirmanten deres har deltatt på forskjellige aktiviteter. Vi
registrerer dette også, men det hender at det glipper. Vi ønsker
en tilbakemelding fra foreldre dersom konfirmantene er
forhindret fra å delta på det som er obligatorisk
Noen konfirmanter synes kanskje det er litt flaut at foreldre er
med på ting de gjør i løpet av konf.året. Vi vil gjerne understreke
av vi synes det er veldig hyggelig om dere er med - foreldre til
stede har også en god effekt på ungdommene.
Her kan dere registrere det konfirmanten er med på:
Klubbkvelder:
dato
1.

Gudstjenester:
hvor

dato
1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

Obligatoriske gudstjenester:
 Presentasjonsgudstjenste
 TemaGudsTjenesten (TGT).
 Ministrant gudstjeneste
 Konfirmasjonsdagen

hvor

GREÅKER – HOLLEBY – SOLI - TUNE

Annet obligatorisk:
 Skjærgårdsteam-konsert
 Én TGT øvelse
 KNs bøssebæreraksjon
 Leir i april
Greåker: 20-22. apr.
Tune/Soli/Holleby: 27-29. apr

www.sarpsborg.kirken.no
Livets gang – Konfirmasjon – Greåker/Holleby/Soli/Tune

Kjære konfirmantforeldre!
Her kommer litt informasjon om hva som skal foregå i
konfirmasjonstiden. Vi synes det er viktig å gi informasjon til både
dere og konfirmantene. Enkelte ting blir til underveis… men her
er de fleste datoene for konf.året. Oppstart av undervisning skjer
i uke 35 og 36.
Gudstjenester
Hver konfirmant skal være på 8
gudstjenester; 4 av disse skal de
velge selv. De 4 andre er datoen
bestemt. Se bakerste side for mer
info om hva som er obligatorisk.

Felles foreldremøter:
Høstens foreldremøte:
Etter din konfirmants
presentasjonsgudstjeneste.
Vårens foreldremøte:
7.mars kl. 19.00 i Greåker Kirke

GREÅKER

HOLLEBY

Presentasjonsgudstj:
10.september Kl 11.00

Presentasjonsgudstj:
17.sept. 11.00 i Holleby kirke

Konfirmanttimer tirsdager og
onsdager annenhver uke
v/Petter Johannessen, Kristin
Tollefsen & Ole Jens Hovda

Konfirmanttimer annenhver
onsdag v/ Håvard Løvik og Ole Jens
Hovda – i Tune kirke.
LEIR 27. – 29. april 2018

LEIR 20. - 22.april 2018
Fotografering og øving til
konf.dag: I april, dato kommer
Konfirmasjon: 5.mai kl 11.00,
6.mai kl 11.00 og 13.mai kl 11.00
og 13.00

Vi ønsker at konfirmantene går på
4 klubbkvelder Det er
ungdomsklubber på
Hannestad, Soli og Jelsnes.
Mer info kommer!
Skjærgårdsteam – konsert for alle
konfirmanter i hele Sarpsborg
11.februar 2018 i Tune kirke.
Dette er et team som reiser rundt i
Norge og har konserter for
konfirmanter. Våren 2017
kommer de til Sarpsborg og vi
arrangerer en kjempekonsert og
inviterer konfirmanter fra hele
kommunen!

Tirsdag 20.mars skal alle
konfirmantene gå med bøsser til
inntekt for Kirkens Nødhjelp. Mer
info kommer.

TemaGudsTjenestene (TGT)
Konfirmantene lager sin egen
gudstjeneste i løpet av
vårsemsemesteret.

Konfirmasjon 3.juni kl. 11.00

TUNE

KN-Aksjonen
Klubb-kvelder

Fotografering og øving til konf.dag:
I mai, dato kommer

SOLI
Presentasjonsgudstj:
10.sept. 11.00
Konfirmanttimer annenhver
onsdag v/ Håvard Løvik og Ole
Jens Hovda i Tune kirke

Presentasjonsgudstj:
10. sept 11.00
Konfirmanttimer Annenhver tirsd,
onsd og torsd uke v/ Ole Jens
Hovda, Håvard Løvik & Kristin
Tollefsen
LEIR 27. – 29. april 2018

LEIR 27. – 29. april 2018

Vi øver en lørdag og lager gudstj
til søndagen etter:

Fotografering og øving til
konf.dag: I mai, dato kommer

Greåker kirke
20. og 21. januar

Konfirmasjon 27.mai kl. 11.00

Fotografering og øving til konf.dag:
I mai, dato kommer
Konfirmasjon 26.mai kl 11.00 og
27. mai kl 10.30 og kl 13.00

Vi som jobber med konfirmantene treffes på:
Tune kirke
27. og 28. januar
(For Tune, Soli og Holleby
konfirmantene)

Ole Jens Hovda - ungdomsprest: ole.jens@online.no
Petter Johannessen – prest i Greåker: petter.johannessen@sarpsborg.com
LEIR 24 – 26 april
Håvard Løvik - menighetspedagog: hoel@sarpsborg.com
Telefonnummeret til
Kristin Tollefsen – kateket – ksb@sarpsborg.com

menighetskontoret er
69116800

