Undervisningsplan for tCrew, Falnes konfirmanter høsten 2020
Grupper

Sted

Dato
Uke 35
Lørdag 29/8
kl.10.00-15.30
Uke 35
Søndag 30/8
kl.10/12/14
Uke 37
Tirsdag 8/9
Kl.14.45-15.45

Tema
Bli kjent dag på Fredtun.
Undervisning: «Hvor hører du hjemme?»
Aktivitetsgrupper
Gudstjeneste.
Konfirmantpresentasjon ute på Fredtun.

Uke 37
Tirsdag 8/9
Kl.18.00

Foreldremøte på Fredtun kl.18.00

Uke 39
Tirsdag 22/9
Kl.14.45-15.45

Undervisning: «Misjonsprosjekt /
Misjonsløp»

tCrew Falnes

Skudenes bedehus

Uke 42
Søndag 18/10
kl.13.00-14.30

Misjonsløp på Kyrkjebakken

Alle

Kyrkjebakken

Uke 43
Tirsdag 20/10
Kl.14.45-15.45

Undervisning: «Jesus»

tCrew Falnes

Skudenes bedehus

Uke 45
Tirsdag 3/11
Kl.14.45-15.45

Undervisning: «DHÅ»

tCrew Falnes

Skudenes bedehus

Uke 47
Tirsdag 17/11
Kl.14.45-15.45

Undervisning: «Sakramentene»

tCrew Falnes

Skudenes bedehus

Uke 49
Tirsdag 1/12
Kl.14.45-15.45

Undervisning: «Bibelens troverdighet»

tCrew Falnes

Skudenes bedehus

Uke 50

Det blir øving til lysmessen som vi skal ha
på julekonserten denne uken. Kommer
nærmere tilbake til dag og klokkeslett for
både øving og konserten.

Alle

Falnes kirke

Uke 1
Tirsdag 5/1
Kl.14.45-15.45
Uke 2
Lørdag 16/1
Kl.11.00-14.30

Undervisning: «De ti bud»

tCrew Falnes

Skudenes bedehus

Undervisningslørdag
• Selvbildet og identitet
• Kjærester/sex/alkohol
• Bønn

Alle

Skudenes bedehus

Undervisning: «Gud»

Alle
Gr. kommer hver for seg.

Fredtun

Alle

Fredtun

tCrew Falnes

Skudenes bedehus

Fredtun

Aktivitet: tCrew
Du skal være med som hjelpeleder på 2 eller 3 trosopplæringstiltak (helst i kombinasjonen A eller
B) eller på tweensklubben Smiley.
A) Skattejakt for 4-åringer 17/10 kl.11.00-15.00 + 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 (vår) + Barabbas (vår).
C) Smiley annen hver fredag på Skudenes bedehus kl.17.45-20.15. Du skal være med minst 6
ganger i løpet av året.

Send en e-post til elin.grindhaug@karmoykirken.no der du skriver hva du ønsker å være med på
av disse tre.
Hvis noen av datoene ikke passer tar du kontakt slik at vi kan finne en løsning.

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

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

Gudstjenester:
Du skal gå på minst 8 gudstjenester i løpet av året. Noen er allerede bestemt på forhånd, de vil stå
på undervisningsplanen din. De andre velger du selv når du vil gå på.
Konfirmantene har fast plass litt fremme i kirken på høyre side. Hvis du kommer med andre i
familien din kan du selvfølgelig sitte sammen med dem. Mobilen skal være avslått og ikke i bruk
under gudstjenesten. Husk at du må registrere deg fremme i kirken etter at gudstjenesten er ferdig.
Hvis du går på gudstjeneste i en annen kirke enn Falnes og Ferkingstad kan du be presten eller en
annen som jobber der om å skrive en lapp til deg der det står navn på kirken, dato og underskrift av
den som skriver lappen. Denne lappen gir du videre til Elin eller Rune på neste undervisning. Da vil
dette gjelde som en av de 8 gudstjenestene du 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. Pga. Covid 19 er jeg i
skrivende stund usikker på når det blir møter. Følg med på Acta og LUF sine Facebook sider for
oppdatert informasjon.
• Det er i utgangspunktet Acta-møte på Skudenes bedehus (kjelleren) lørdager i oddetallsuker
kl.20.00-ca. 21.30
• 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.

Fravær:
All konfirmantundervisning er obligatorisk. Hvis du blir syk en av de oppsatte datoene ønsker vi
beskjed om dette fra foreldre/foresatte. Sende en SMS eller ring Elin eller Rune.

Husk alltid å ha med deg konfirmantbibelen til undervisningen.

Kontaktinformasjon:
Elin Grindhaug 415 06 781 elin.grindhaug@karmoykirken.no
Rune Richardsen 920 68 682 rune.richardsen@karmoykirken.no

Trosopplæring i Falnes og Ferkingstad menigheter

