
 

 
 

DU er velkommen… 
 
 

… som konfirmant 2016/ 17…  

i Ekholt  menighet! 
 
 

     
Nå starter konfirmanttiden for fullt! 
I løpet av tiden fram til mai neste år skal vi på leir, ha samlinger i grupper, gå pilegrimsvandring, være 
med på gudstjenester – og vi skal lage konsert til våren…! Konserten lager vi sammen med 
konfirmantene i Rygge.  
Som konfirmant kan du ikke unngå å lære noe nytt, få noen nye spørsmål, bli bedre kjent med Gud, deg 
selv og nye mennesker, og forhåpentlig oppleve at kirken har plass til både latter og glede, spørsmål og 
tvil, tro og håp – kort sagt livet på godt og vondt!  

 

Så… hva skjer…? 



Konfirmantleir fre 9. – søn 11. september 
Vi reiser med buss fra Ekholt kirke fredag kl. 16.45 og kommer hjem igjen samme sted søndag ca.17. 
Sted: Tjellholmen leirsted på Hvaler (båttransport fra Sydengen, Spjærøy) Tlf. 69 37 71 25  
Ledere: Hovedleder: Sokneprest Arnhild Øfsti Schjetne tlf ktr. 69 26 44 84 mobil 99003564 Sammen 
med andre voksne og ungdommer fra menigheten og noen foreldre 
 
Dette skal du ha med på leir: 
 Bibel hvis du har 
 Skrivesaker 
 Laken og sovepose + pute (hvis du vil ha noe mykt under hodet) 
 Varmt tøy, treningstøy, badetøy, innesko, toalettsaker 
 litt lommepenger (kiosk) og penger til å gi i ofring til Kirkens Nødhjelp på leirgudstjenesten søndag 
 Lommelykt og myggmiddel 
. 

Andre opplysninger: 
Hvis du spiller et instrument – ta det gjerne med! Hvis du danser, eller har andre ideer til underholdning 
– ta med idéene og musikken!   
Leiren er selvfølgelig rusfri. Besittelse og bruk av rusmidler fører til hjemsendelse, foreldre henter. 
 

 

Presentasjonsgudstjeneste  
Ekholt kirke søndag 18. september kl. 11  
m/ overrekkelse av Konfirmantbibel 
Det er en vanlig gudstjeneste der dere kommer fram i kirken når navnene deres blir lest opp. Møt opp i 
litt god tid! Familie og faddere, slekt og venner er hjertelig velkommen til å være med i kirken! 
Gudstjenesten varer ca en time. Kirkekaffe etterpå   

 
 

Resten av høsten  
Pilegrimsvandring i grupper fra Ekeby gård til Rygge kirke (før høstferien). 
Samling i grupper i Ekholt kirke fire ettermiddager/ kvelder (etter høstferien). Presten fordeler dere i 
grupper etter ønsker, og sånn at det blir omtrent like mange på hver gruppe. Når gruppene er fordelt 
(etter leiren), får du brev om det, og du møter på din gruppe hver gang. Datoene for samlingene får du 
på semesterplanen du får i posten. På samlingene skal du ha med Konfirmantbibelen og skrivesaker. 
 
Dag og tid for gruppene (mest sannsynlig)  
Gruppe 1: Tirsdag kl 17 – 18.30 
Gruppe 2: Tirsdag kl 19 – 20.30 
Gruppe 3: Torsdag kl 17 – 18.30 
Gruppe 4: Torsdag kl 19 - 20.30 
 
For alle: Lørdag 5.november: KonfeKRIK kl 18.30 – ca 23:00 
 
  
 

Gudstjenester: 
Den første gudstjenesten er presentasjonsgudstjenesten 18. september og den siste er konfirmasjonen 
i mai. Mellom dem skal du ha minst seks gudstjenester til. Hvis ikke annet er oppgitt, begynner 
gudstjenestene kl. 11.  



Du skal få et hefte med oppmøteskjema, det tar du med når du skal på gudstjeneste. 
To av de seks er medhjelpergudstjenester på datoer du får beskjed om.. Da skal du møte opp kl 10.00 
og øve sammen med presten. Selve gudstjenestene begynner  kl. 11. 
 
Vi anbefaler å gå på minst én gudstjeneste i løpet av jul og påske. 
 

 
Foto: Tone Elisabeth Sandem 

 

Facebook: Ekholtkonfirmantene 2016-17 (bare for konfirmantene) 

 
Ta kontakt hvis det er noe du lurer på, eller vil si fra om!  
Da sees vi, da…! 
 

Hilsen Arnhild Øfsti Schjetne, prest 69264484/ 99003564 

e-post: arnhild.schjetne@rygge.kommune.no 
Kirkekontoret ligger Carlbergveien 6b (Bowlingbygget – velkommen innom) og har tlfnr 69264481/ 86 
(tirs-fre 9 – 14) 

 
Info får du også på menighetens hjemmeside: www.rygge.kirken.no 

 
 


