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Referat fra konfirmantforeldremøte 23.august 2016, Ekholt kirke 
 
Til stede: 
Sokneprest Arnhild Øfsti Schjetne – hovedansvarlig for konfirmantarbeidet i Ekholt 
menighet, menighetspedagog Elisabeth Ytrehorn og diakon Marit Danielsen. 
Foreldre og foresatt for konfirmantene i Ekholt menighet. 
 

1.Å være konfirmant og konfirmantforeldre 
Velkommen som konfirmantforeldre! I skrivende stund er det 85 konfirmanter i Ekholt 
menighet :) Innledning ved soknepresten om å være konfirmantforeldre, og kort om 
hva vi ser og kjenner til av 14-15åringers virkelighet. Konfirmanttiden er viktig for 
ungdommen, og kan også være en tid med nye tanker for foreldre og foresatte, også 
med tanke på tilhørighet til kirken 
 

2.Om konfirmasjonstiden 
Menighetspedagogen orienterte om Trosopplæringsreform i Den norske kirke.  
Skolen har ikke lenger kristendomsundervisning. Kirken selv, i praksis menigheten, 
foreldre og faddere har ansvar for opplæring av alle døpte. Konfirmanttiden er det mest 
omfattende enkelttiltak i Plan for trosopplæring i Ekholt og Rygge menigheter. Det skal 
være et helhetlig møte med det som er kristen tros innhold og praksis, som 
enkeltmennesker og sammen med andre. I konfirmanttiden blir de kjent med en prest 
og andre i menigheten som praktiserer og kan stå inne for det han eller hun forteller 
og forklarer. Det er annerledes enn KRLE-faget de har hatt gjennom skoletiden. 
 
Innholdet i konfirmanttiden beskrives ut fra de tre ulike aspektene i 

Trospplæringsplanen: 

1. Kristen tro og tradisjon: Trosbekjennelsen, Fadervår og budene, gudstjenesten, 

sakramentene og kjenne Bibelens store fortelling, sett i lys av sin egen og fellesskapets 

fortelling – Vekt på fortellinger: egen fortelling og Bibelfortellinger Konfirmantbibelen 

ved presentasjonen brukes gjennom hele året 

2. Livstolkning og livsmestring: Fremme opplevelsen av egenverd, se seg selv som 

skapt, elsket, frelst og holdt oppe ved Guds kjærlighet. Leiren, gruppeinndeling, 

relasjoner til kirkens ansatte og frivillige. 

3. Kristen tro i praksis: Arbeide med egen tro og undring gjennom samtale og 

refleksjon, kjenne til og ta del i ulike former for tro i praksis. Troen sitter ikke bare i 

hodet, men også i kroppen. Nattverd, lystenning, korstegning, pilegrimsvandring, 

innsamlingsaksjon.  

Diakonens oppgave i konfirmanttiden:  
Marit Danielsen orienterte om sitt ansvar for å følge opp konfirmanter med særskilte 
behov - små eller store. Vi vil gjerne vite om det er noe vi kan følge opp/ legge til rette 
slik at konfirmanttiden blir en god opplevelse for den enkelte konfirmant.  
Ta gjerne kontakt. 
Diakonen er også ansvarlig for Fasteaksjonen i Ekholt og Rygge menigheter. 
Bøssebærerdagen er tirsdag 4.april 2017. Konsertprosjektet er 11., 16. og 18. mars. 
Vi tar kontakt med dere som har sagt dere kan hjelpe til. 
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3. Informasjon om konfirmantleir og –semesteret høst 2016 

Konfirmantleir 9.-11. september 

Hovedleder Arnhild Schjetne. Menighetspedagogen, frivillige og foreldre er med. Se 

info på folder på hjemmesiden rygge.kirken.no om hva de skal ha med. Presisering fra 

leirstedet: laken skal brukes! Vi reiser med buss til Sydengen på Spjærøy på Hvaler, 

og båt ut til Tjellholmen. Det er 5-600 meter å gå fra busstoppet til brygga. Leiren er 

naturligvis rusfri! En evt hjemsending skjer i kontakt med foresatte. Husk penger til 

Kiosk og gave til Kirkens Nødhjelp. 
Det er mørkt om kvelden på Tjellholmen. Det kan også være lurt å ha med noe for 

myggen Oppførsel: ved gjentatte og alvorlige brudd på ordensreglene vil vi ta kontakt 

med de foresatte. Vi presiserer «Helt om natten, helt om dagen!» Planleggingsmøte 

for voksne som skal være med på leir 6.september 18.30 i Ekholt kirke. 

Utover høsten 

Presentasjonsgudstjeneste 18.september kl. 11 Menigheten (dvs alle som er døpt 

og hører til kirken) skal få anledning til å se og ta imot konfirmantene. De unge kommer 

fram i kirken når vi nevner navnene deres, og får Konfirmantbibelen.  

OBS! Det er en viss fare/ sjanse for at høstens oppussing av gulvet i Ekholt kirke 

er i gang da. Da blir i tilfelle gudstjenesten flyttet. NÆRMERE BESKJED KOMMER!    

Semesterplan og gruppeinndeling blir sendt ut like etter leiren. Fordeling etter 
ønske. Men obs! Onsdager utgår som undervisningsdag, gruppene møtes tirsdager 
og torsdager. Jeg snakker med dem som har ønsket onsdag på leiren. 

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 
 
Viktig å møte på sin gruppe, gruppene er i utgangspunktet ganske store. Hvis noen 
ikke kan komme på en samling (typisk: er syk): gi beskjed på forhånd, så avtaler vi 
hvilke gruppe de kan møte på i stedet. Pilegrimstur + gruppesamlinger = fem samlinger 
i høst. Det tåler de fleste fritidsaktiviteter. Håper vi  
 

Pilegrimsvandring fra Telemarkslunden til Rygge kirke før høstferien. Oppmøte på 

Ekeby gård. Vandringene foregår i de fire gruppene konfirmantene da er delt inn i. 

Foreldre er velkommen til å være «hyrder» sammen med presten. Det er vakkert, trygt 

og hyggelig   

Etter høstferien:  
3 gruppesamlinger i kirken. Hovedboka er Konfirmantbibelen konfirmantene skal ha 
med seg, og skrivesaker. 
Filmkveld før jul: felles gruppe 1 og 2, og gruppe 3 og 4. 
 
 
Vi hadde planlagt KonfeKRIK i høst. Det er en lørdagskveld sammen med 
konfirmantene fra Rygge og KRIK, ungdomsklubben i kirken, avsluttes med 
ungdomsgudstjeneste. Det må utsettes til våren pga oppussingen. 
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Gudstjenester:  
 Gudstjenester gjennom året: De skal ha minst åtte gudstjenester fra 

september til mai. Presentasjonen og konfirmasjonen er den første og den siste. 
De får én dato i høst og én til våren der de skal få være med som 
gudstjenestemedhjelper. De andre gudstjenestene bestemmer de selv når de 
vil gå i kirken.  

 Registrering: På presentasjonsgudstjenesten får konfirmantene et hefte med 
skjema for gudstjenesteoppmøte. Det skal de ha med seg hver gang de går på 
gudstjeneste, notere underveis i gudstjenesten og få signatur fra presten 
etterpå. De får ansvaret sjøl! Hvis de er på gudstjenester andre steder, kan de 
ha med registreringsheftet, eller få annen bekreftelse fra prest i den kirke de er.  

 Gudstjenestemedhjelpere: Konfirmantene møter da opp klokken 10.00 for 
øve på enkle oppgaver i gudstjenesten (ikke lese høyt), sammen med presten, 
de skal ha hvite kapper på. Det er en fin opplevelse for foreldre også. Noen får 
beskjed om å ha med kake til kirkekaffen. Liste sendes ut etter leiren. Hvis 
konfirmantene ikke kan den datoen han/ hun har fått, bytt med noen og gi 
Arnhild beskjed. Noen får sannsynligvis medhjelpergudstjeneste i Rygge kirke. 

 Det blir noen færre gudstjenester i Ekholt kirke i høst. Gulvet skal skiftes og 
det skal installeres nytt oppvarmingssystem. Det betyr: Gå på gudstjeneste i 
Rygge de søndagene det gjelder. 

 

Samarbeid med foreldre – en stor glede! Behov for hjelp til ulike ting. Mange har 
meldt seg ved påmeldingen. Takk! Pluss: I Ekholt er det kirkekaffe hver søndag, 
konfirmantene vil få beskjed om noe til kaffen på ark om dato for 
gudstjenestemedhjelper.  
Men - Hjelp dem å huske når og hvor de skal møte! Bli gjerne med dem på 
gudstjenestene. Det er viktig for dem  
 

Konfirmasjonsgudstjenester våren 2017 

Vi satser på at alle får den datoen de ønsker. Men – vi klarer ikke å ha mer enn tre 

gudstjenester på én dag. Kan noen av dere som har valgt lørdag, bytte til søndag? Gi 

meg beskjed. Før høstferien foretar vi fordeling på klokkeslett ved loddtrekning. Vi har 

ingen begrensninger på hvor mange hver konfirmant kan ha med seg i kirken, men det 

blir fullt  

 

Annet 
 Bønnefaddere: Vi har en lang og fin tradisjon for at ansvarlige mennesker i 

menigheten ber for konfirmantene gjennom året, slik også fadderne ved 
døpefonten ble oppfordret til å gjøre. De får da et kort med navn og bilde på tre 
konfirmanter hver. Foreldre og faddere kan gjerne tegne seg som 
bønnefaddere. Konfirmantene kan selvsagt få vite hvem som er deres 
bønnefadder.  

 Offentliggjøring av navnene Gjelder avisa rett før konfirmasjonen, uten 
adresser samtykke gitt ved påmelding. Gjelder også gruppeinndeling o.l på 
hjemmesiden. 

 Dåpskonfirmanter: Egen samling på vårparten for konfirmanter som ikke er 
døpt. Konfirmantdåp skjer ofte i gudstjenesten natt til første påskedag! Det 
snakker vi nærmere med konfirmanten og de foresatte om. 
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 Betaling Pris: 1400,- alt inkludert. Faktura for innbetaling blir sendt  
OBS, OBS – Bruk KID-nummer ved betaling i nettbank! Da vet vi hvem som 
har betalt! 

 Hvor finner du informasjon? 
Nettsiden vår: rygge.kirken.no 
Brev sendes til adressen konfirmanten er registrert på, og til «foresatt 2» der 
det er oppgitt ulike adresse ved påmeldingen.  
Facebookgruppe for konfirmanter (!): Ekholtkonfirmantene 2016-17. 

 
Kontakter: 

 Kirkekontoret Carlbergveien 6b Tlf 69 26 44 81 – rett ved Bowling1 

 Sokneprest I Ekholt: Arnhild Øfsti Schjetne  69 26 44 84 – 99 00 35 64 
e-post: arnhild.schjetne@rygge.kommune.no 
Arnhild jobber i halv stilling nå. Det betyr at litt færre gudstjenester enn 
tidligere, og at ting kan ta litt lenger tid, men ta gjerne kontakt, kom med 
innspill! Gjerne på dagtid… og gjerne andre dager enn mandag (fridag)   
 

 Diakon Marit Kristine Danielsen 69 26 44 82 – 92827602 
e-post: marit.danielsen@rygge.kommune.no 

 Menighetspedagog Elisabeth Ytrehorn Tlf.69 26 44 41 – 98 01 16 73.  
e-post: elisabeth.ytrehorn@rygge.kommune.no 

 Sokneprest i Rygge: Tor Bjørn Andresen Osberg 69 26 44 88 – 99 52 73 44 
e-post: tor.osberg@rygge.kommune.no 
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