Referat fra foreldremøte angående konfirmantåret 2020/2021
Skudenes bedehus 8.september 2020

Gjennomgang av de ulike undervisningsplanene. Dere finner gruppeinndeling og tilhørende plan i egen artikkel på
nettsiden vår under «Konfirmasjon».
Aktivitet: Friluft
Geir Sommerfeldt informerte om friluftsgruppene. Se egen datoplan nedenfor eller i egen artikkel på nettsiden
under «Konfirmasjon». Det er Geir Sommerfeldt som er hovedleder for friluftsgruppene. Ta kontakt med han eller
oss hvis dere lurer på noe. Mobil Geir Sommerfeldt: 959 73 600
Gruppeinndeling:
Gruppe 1:

Gruppe 2:

Gruppe 3:
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Erik Nicolay Eiksjø
Jesper Nessa
Johannes Naley
Ine Endresen
Magne Høines Dale
Mina Lie
Sander Fjell Jensen
Sara Sophie Ottosson Langåker
Thunathorn (Oki) On-Chan
Tala Larsen Grindhaug
Thomas Eriksen
Thomas Liknes Fredriksen

•

Jonas Jakobsen
Mathias Nornes
Stian Tangjerd Flåskjer
Emilie Grindhaug
Jørgen Sandve Sandhåland
Markus Medhaug Christensen
Sannah Steffensen Knutsen
Eskil Korsfur
Isak Emil Sekse
Mathias Bjørnstad
Jonas Syrevik Mjølhus
Kristoffer Robin Granli
Pedersen
Daniel Wikre Velde

Adrian Syre Sveinsvold
Breit Jopia Tanjay
Jonas Abelsen Nilsen
Kenneth Akselsen Langåker
Bjørn Arild Naley Langåker
Elin Kvilhaug
Marcus Dale Bakken
Ingeborg Huse
Olena Sørheim
Tobias Langåker
Marius Søllesvik Ferkingsta

Gruppe

Hva skjer?

Dato

3

Overnatting i hengekøye på Fredtun

11/9 kl.18.00 – 12/9 kl.12.00

2

Overnatting i hengekøye på Fredtun

18/9 kl.18.00 – 19/9 kl.12.00

1

Overnatting i hengekøye på Fredtun

25/9 kl.18.00 – 26/9 kl.12.00

3

Tur til Geitungen

12/10 kl. 18.00-20.30

2

Tur til Geitungen

19/10 kl. 18.00-20.30

1

Tur til Geitungen

26/10 kl. 18.00-20.30

3

Fredtun

2/11 kl. 18.00-20.30

2

Fredtun

9/11 kl. 18.00-20.30

1

Fredtun

16/11 kl. 18.00-20.30

3

Fredtun

23/11 kl. 18.00-20.30

2

Fredtun

30/11 kl. 18.00-20.30

1

Fredtun

7/12 kl. 18.00-20.30

Geir ønsker å ha en Messenger-gruppe til hver av gruppene slik at han enkelt kan ta kontakt med konfirmantene.
Fint om dere foreldre/foresatte kan hjelpe med dette hvis konfirmanten ikke har Messenger. Ta kontakt hvis dere
lurer på noe.

Aktivitet: tCrew
Det er gjort noen endringer her i forhold til det som står i undervisningsplanen. Av hensyn til smittevern er det noen
trosopplæringstiltak som ikke er gjennomførbare og derfor blir avlyst. Konfirmantene skal derfor være med som
hjelpeleder på 1 eller 2 trosopplæringstiltak (helst i kombinasjonen A eller B) eller på tweensklubben Smiley.
Intro tCrew Falnes 2020/2021
A) Lys våken for 6.klasse 28/11 kl.15.00 -29/11 kl.12.30
B) Skolebollefest 29/10 kl.16.00-19.30 + Tårnagenter 13/2 kl.14-21
C) Smiley annen hver fredag på Skudenes bedehus kl.17.45-20.15. Du skal være med minst 4 ganger i løpet av
året

Intro tCrew Ferkingstad 2020/2021
A) Lys våken for 6.klasse 5/12 kl.15.00 -6/12 kl.12.30
B) Skolebollefest 22/10 kl.16.00-19.30 + Tårnagenter 20/2 kl.14-21
C) Smiley annen hver fredag på Skudenes bedehus kl.17.45-20.15. Du skal være med minst 4 ganger i løpet av
året
Jeg har nå fordelt konfirmantene på de ulike alternativene. De får beskjed om hvilket alternativ de har fått via SMS i
uke 40.
Følgende er med i tCrew Falnes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adrian Elias Mørch Mardal
Alexander Nornes
Amalie Høines Hus
Camilla Ramos Hetland
Cecilie Eilertsen
Einar Michal Kristoffersen
Emilie Sæle Tvedt
Kasper Steinkjellå Ferkingstad
Kristoffer Svendsen
Louise Tobiassen Nornes
Malin Helene Jakobsen Fjell
Martha Karin Gofar Faltinsen
Marthe Louise Sandhåland Gjestsen
Nora Gundersen
Norma Jakobsen
Thea Høines Dale
Tuva Stenseth Trælhaug

Følgende er med i tCrew Ferkingstad:
•
•
•
•
•
•
•

Anne Bente Langåker
Jakob Simonsen
Kristine Langåker Stol
Stina Sattruphai-Klungetveit
Tor Elias Noay Langåker
Esther Lill Vikra -Ferking
Ruth Kvilhaug

Gudstjenester:
Konfirmantene skal gå på minst 8 gudstjenester i løpet av året. Noen er allerede bestemt på forhånd, de vil stå på
undervisningsplanen. De andre velger konfirmanten selv når han/hun vil gå på.
Konfirmantene har fast plass litt fremme i kirken på høyre side. Hvis konfirmanten kommer med andre i familien
kan han/hun selvfølgelig sitte sammen med dem. Mobilen skal være avslått og ikke i bruk under gudstjenesten.
Husk at konfirmanten må registrere seg fremme i kirken etter at gudstjenesten er ferdig.
Hvis konfirmanten går på gudstjeneste i en annen kirke enn Falnes og Ferkingstad kan han/hun be presten eller en
annen som jobber der om å skrive en lapp der det står navn på kirken, dato og underskrift av den som skriver
lappen. Denne lappen gis videre til Elin eller Rune på neste undervisning. Da vil dette gjelde som en av de 8
gudstjenestene en skal ha i løpet av året.
Oversikt over når det er gudstjeneste i Falnes og Ferkingstad finner dere på falneskirke.no eller ferkingstadkirke.no

Ungdomsmøte:
Alle konfirmantene skal gå på minst ett Acta eller LUF møte i løpet av året. Følg med på Acta og LUF sine Facebook
sider for oppdatert informasjon. Konfirmantene må huske å registrere seg hos lederne før de går hjem.
NB! Konfirmantene skal også være med på den sosiale aktiviteten etter møtet.
•

Det er i utgangspunktet Acta-møte på Skudenes bedehus (kjelleren) lørdager i oddetallsuker kl.20.00-ca.
22.00.

•

Det er i utgangspunktet LUF-møte på Betania eller Berøa ca. hver lørdag. Klokkeslettene varierer litt så følg
med på Langåker ungdomsforening sin Facebook side.

Konfirmasjonsdager 2021:
Se lenken i denne artikkelen.

Konfirmantbetaling:
Se lenken i denne artikkelen.

Matservering på undervisningen:
I påmeldingen til konfirmasjonsåret har mange av dere krysset av for at dere kan levere boller til undervisningen. Av
hensyn til smittevern kan vi dessverre ikke servere hjemmelagde boller. Konfirmantene vil få servert kjøpeboller og
saft.

