Velkommen
til konfirmasjon i Baptistkirken
Til konfirmanter og konfirmantforeldre/foresatte høsten 2018
Velkommen til å være konfirmant i Skien baptistkirke. Med dette brevet får du en bekreftelse på
at du er påmeldt, program for høsten og annen generell informasjon. Konfirmasjon i baptistkirken
er et kurs i grunnleggende kristen tro og det kreves ikke noe form for medlemstilhørighet. Vi vil ha
undervisning i større og mindre grupper, ha aktiviteter og opplevelser og legge til rette for at
konfirmantene skal bli godt kjent med hverandre og med lederne. Det er viktig for oss at dette blir
et bra år for ungdommene og vi ønsker å gjøre alt hva vi kan for at det skal skje, og ønsker derfor
også å ha et godt samarbeid med hjemmene.
Konfirmasjon har i utgangspunktet samlinger annenhver torsdag i lik uke klokka 18-20 i Villaen
(rett ved siden av kirken). Det er noen unntak, når vi har sett at det er nødvendig. På baksiden ser
dere høstens program for torsdagene, samt obligatoriske gudstjenester. Vi har sagt at
konfirmasjonssamlingene er obligatoriske, men vi vet selvfølgelig at det kan skje uforutsette ting.
Dersom man må melde forfall, må det gis beskjed om dette av foreldre/foresatte.
Første gang vi samles er på menighetsweekend på Norsjø. Her er selvfølgelig foreldre og/eller
hele familien også invitert. Konfirmantene vil sove i egne rom, ha noen samlinger med alle
ungdommene og noen samlinger alene på lørdagen. Mer informasjon om helga kommer i august.
Torsdagen etter menighetshelga, 6.september, vil konfirmantene først møtes til en times samling,
mens foreldre/foresatte er invitert til foreldrekveldsmat klokka 19.00. Her vil vi gi litt mer
informasjon, snakke om Latviaturen og noen dugnader som vi har hatt tidligere år (f.eks. salg av
syltetøy og middagsdugnad). Sett av datoen allerede nå, slik at vi kan treffe dere alle sammen.
Kostnadene for konfirmasjonsåret er satt til kr. 2000,- Det inkluderer menighetshelgen på Norsjø,
Trovassli, leiren til Vegårshei og andre utgifter. Prisen på Latviaturen er ennå ikke bestemt. Det
kommer an på om vi kjører buss eller fly og hvor mye vi får inn på dugnad. Jo mer vi samler inn på
dugnad, jo billigere blir turen. Dersom noen foreldre ønsker å være med enten til Latvia eller på
en av de andre leirene, er det fullt mulig å være med. Man kan f.eks. hjelpe med ulike praktiske
ting som f.eks. kjøkkenhjelp. J
Vi kommer til å opprette en facebookgruppe som kun er for (og heter) Konfirmasjon i
baptistkirken 2018/2019. Der vil vi gjerne at både foreldre og konfirmanter blir medlemmer. Vi
sender også påminnelse om ulike ting på sms, men aller mest håper vi at dere vil merke dere og
notere ned programmet for høsten allerede nå, ved å lese baksiden.
Selv om vi sender ut dette brevet, er det fremdeles mulig å melde seg på til konfirmasjon i
baptistkirken og dere er velkommen til å si fra om det til de dere kjenner som lurer på om de skal
stå til konformasjon hos oss.
På vegne av alle ledere sier jeg God sommer og vi sees i august J Birgit

Program for konfirmasjon – høsten 2018
Dag
Fre-søn

Dato
30/8-2/9

Klokka
Avrei.
18.00
18.00
19.00
17.00
18.00
18.00
18.00
18.00
11.00
18.00
17.00

Hva og tema
Hvor
Bli kjent helg på menighetshelgen.
Norsjø
Samlinger, kokkekamp, spill og moro
ungdomssenter
Torsdag
6/9
Tema: Guds historie
Villaen ++
Foreldremøte m/kveldsmat og info
Underetasjen
Søndag
16/9
Gudstjeneste med presentasjon
Kirkesalen
Torsdag
20/9
Tema: Hvorfor kom Jesus
Torsdag
4/10
Tema: Hvorfor måtte Jesus dø
Villaen ++
Torsdag
18/10
Tema: Jesus lever - kan jeg tro på det?
Villaen ++
Torsdag
1/11
Tema: Hvem var (og er) Jesus?
Villaen ++
Søndag
11/11
Middagsdugnad
Underetasjen
Torsdag
15/11
Tema: Jesus sier: Følg meg
Søndag
18/11
Gudstjeneste/ Soul Church
Kirkesalen
Fre-søn
30/9-2/12
Leir med andre ungdommer i kirken
Trovassli
Jesus sier: Jeg er veien, sannheten og livet.
Torsdag
6/12
18.00 Tema: Nestekjærlighet
Oppmøte: Villaen
Vi drar på besøk til eldre i menigheten
Vi kommer tilbake med programmet for våren og hvilke dager i vinterferien som Latviaturen blir på.
Men, merk dere allerede avslutningsgudstjenesten og at ungdommene må søke om fri fra skolen fredag
11/1. Vi har vedlegg som kan ligge ved søknaden til skolen.
Tor-søn
10/1-13/1
Leir med andre baptistkonfirmanter
Vegårtun leirsted
Søndag
12/5
11.00 Avslutningsgudstjeneste
Kirkesalen

Ledere og involverte
Hvem
Birgit Andersen
Gabriel Stephen
Odd Kløverød
Ann Christin Wright Lia
Mette Aasland
Heidi Trainer Flatebø
Vidar Bergsland

Ansvarsomårde
Hovedleder og grupper
Undervisning
Dugnad og info
Latviatur
Snacks
Lek/aktivitet
Prest

Er det noe dere lurer på? Ta gjerne kontakt!

Telefon
959 46 342
452 92 664
922 85 463
958 29 919
480 37 735
971 26 991
415 59 303

E-post
bibbi@sf-nett.no
gabstevens@gmail.com
odd.kloverod@sf-nett.no
ac@tenkkom.no
metteaasland@hotmail.com
heidi@flatebo.no
vidarprest@gmail.com

