Til alle Bo–hjemme–leir konfirmanter med foreldre / foresatte!
Da er det tid for ny informasjon fra oss.
Vi håper sommerdagene har vært gode og gitt påfyll av gode minner.
Vedlagt finner dere info om oppstarten av konfirmasjonstiden.
Betalingsinfo sender vi i egen mail.
Vi ønsker å skape en god og minnerik tid for deg som er konfirmant og dere som er
konfirmantfamilie. Konfirmanttiden gir en gyllen mulighet til å ta fram store og små spørsmål
om livet, troen og Gud. Sammen kan vi lete etter mulige svar. Og vi kan dele noe av det vi
tenker og undrer oss over. Årets tema er HÅP. Et lite ord, men med en stor verdi: håpet gir
oss hjelp til å gå videre. Vi skal også se etter om Bibelens gamle tekster har noe å fortelle til
oss som lever i 2019. Vi ser fram til tiden vi skal ha sammen!
Så minner vi om at de regler vi har: om oppmøte, om respekt, om å ta hensyn og å bidra
positivt. Dette er noe ALLE må, for at vi skal få en fin reise sammen.
God kontakt og god informasjon bidrar til å skape et best mulig utgangspunkt. Ta kontakt om
det er noe vi bør vite.
1. INTRO SAMLING:

Vi starter med en samling for alle konfirmantene som ikke var på leir, onsdag 21. august kl.
1445 – ca 1730. Her vil vi bli kjent, ha et måltid, dele ut konfirmantbibel til alle og ha de
første undervisningsbolkene. Vi møtes i kirkekjelleren i Nedre Eiker kirke. (Inngang mot
elva.) Vi serverer frukt fra kl. 1415 - 1440 i kirkekjelleren. Kirkekjelleren og våre samlinger
er forøvrig mobilfrisone!
I forbindelse med denne samlingen, vil konfirmantene få en semesterplan for høsten.
Vi sender også semesterplanen på mail og dere vil finne semesterplaner og annen info på
nettsiden vår; www.nedreeikerkirken.no
2. SAMLING FØR PRESENTASJONSGUDSTJENESTEN:

Vi har fellessamlinger før presentasjonsgudstjenesten;
* onsdag 4. september kl.1445 – 1615 for alle Krokstadkonfirmantene
* torsdag 5. september kl.1445 – 1615 for alle Solbergkonfirmantene
Samlingene er i Nedre Eiker kirke.
Vi serverer frukt i kirkekjelleren fra kl.1415 - 1440.
3. PRESENTASJONSGUDSTJENESTE:

Søndag 8. september 2019 har vi presentasjonsgudstjeneste for alle konfirmantene i Nedre
Eiker kirke kl. 1100.
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Konfirmantene kommer fram gruppevis, Solbergkonfirmantene og Krokstadkonfirmantene. Vi
leser opp alle navnene.
Dette er en av de tre obligatoriske gudstjenestene i konfirmasjonstiden der konfirmantene
er i sentrum. Familie og faddere er selvfølgelig ønsket ekstra velkommen til kirken denne
dagen. Det er flott, og det blir ekstra fest, når det er mange i kirken!
Informasjon om gudstjenestene konfirmantene skal gå på i løpet av konfirmasjonstiden, samt
hvordan registreringen skjer, vil bli sendt ut sammen med semesterplaner.
4. FB- GRUPPE FOR KONFIRMANTENE:

Vi har opprettet en lukket FB gruppe for årets konfirmanter og ansatte i menigheten. Send
en venneforespørsel til Ingeborg Kateket eller dirkete til gruppen KONF 2020, så legger vi
dere til. Mange er med allerede.
Det er frivillig å være med, men vi gir kontinuerlig info via denne kanalen. Tidligere
konfirmanter gir uttrykk for at de liker informasjon via denne kanalen. Denne gruppen er
altså ikke for foreldre.
5. BO–HJEMME-LEIR:

Så til det som er et høydepunkt for denne gruppen: Bo - hjemme leiren!
Den er helga 6. – 8. sept. Vi møtes i Nedre Eiker kirke fredag 6. september kl. 1800.
Tidsrammene for helga blir fredag kl. 1800 - 2215 og lørdag kl. 12- ca 2100.
Lørdag kveld er konfirmantene med på NETS sin jubileumskonsert i Mjøndalen kirke, slik at
de avslutter der. (Mulig vi trenger litt hjelp med å bringe konfirmantene fra Nedre Eiker
kirke til Mjøndalen kirke mellom kl 17 og 18 på lørdagen. Vi tar kontakt!)
Søndagen deltar konfirmantene på presentasjonsgudstjenesten.
Denne helgen blir full av ulike aktiviteter og undervisning slik at vi blir mer kjent med
hverandre og den kristne tro.
Ta med konfirmantbibelen og gjerne en drikkeflaske med navn.
Vi sørger ellers for et varmt måltid fredag ca kl 1930. Lørdag blir det brødmåltid ca kl 1400.
i tillegg til frukt etc. Vi skal også se en Jesus film i løpet av timene vi er sammen. Vi gleder
oss!
Da minner jeg igjen om at dere tar kontakt om noe er uklart.
På vegne av alle oss som vil møte dere gjennom dette året;
Vi sees snart og vi gleder oss!
Med vennlig hilsen
Ingeborg Skagestad,
Kateket i Nedre Eiker menighet.
Ingeborg.skagestad@neiker.no
Tlf 32 27 23 23 / jobbmobil; 4003 8295
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