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KONFIRMANTPROGRAM – HØSTEN ’16 
 
Kjære konfirmanter og foresatte! 
 
Da har vi lagt bak oss både foreldremøte, Kick-off, leir, pilegrimstur og presentasjons-
gudstjenester. Det har vært mange hyggelige møtepunkt med både konfirmanter og 
foreldre. En stor takk til foreldrene som var med på leir (Heidi Tangenes, Tone E. og Jørn 
Uggerud, Marianne Aarnes Embretsen og Per Johan Syvertsen). Det var hyggelig bekjentskap 
og svært god hjelp.  
 
Vedlagt får dere program for flere møtepunkter i høst. Ved påmelding på nettet fikk dere 
anledning til å ønske dag for samlinger. Jeg har satt opp listene etter det. Av hensyn til 
barne- og ungdomskorets øvingsdag, må jeg ha samlingene på torsdag i Larkollen kirke. Det 
kom ikke tydelig frem i skjema. Noen har allerede bedt om å bytte. Det kan være andre også 
ønsker det. Derfor er det fint om konfirmantene til første samling møter på den dagen som 
passer best, og så tar vi det derfra. Det er også slik at om en konfirmant blir syk eller rett og 
slett glemmer samlingen, er det mulig å komme på en av de andre i stedet. Det er samme 
tema på samlingene den aktuelle uka.  
Jeg minner ellers om at det bare er noen få samlinger i høst, og at konfirmasjonstiden kun er 
dette året. Alle samlingene er obligatoriske. Pga av arbeider i Ekholt kirke kan ikke 
ungdomsklubben arrangere KonfeKRIK i høst. Vi forsøker i stedet å få det til på begynnelsen 
av vårsemesteret.  Samlet vil konfirmantene få godt innhold og gode verktøy for livsmestring 
og livstolkning. 
Lister er alltid en utfordring. Jeg kan naturligvis ha kommet i skade for å ha skrevet navnet 
feil eller glemt noe(n) – si ifra.  
 
Vedlagt finner dere også liste med oversikt over gudstjenester der konfirmantene skal være 
med og hjelpe til (ministranter). Som nevnt på foreldremøtet, vil jeg også sette opp noen til å 
ha med kake til kirkekaffe. De som ikke står oppført med kake i høst, vil bli bedt om det til 
våren. Siden kake og kaffe må inntas stående i våpenhuset i Rygge kirke, er det praktisk med 
kake som kan holdes i hånden … 
 
Når det gjelder ønske om dag for konfirmasjonsgudstjeneste til våren, så ser jeg at det er 
mange som ønsker seg Larkollen kirke den 21.05 (26 konfirmanter). Det er først og fremst en 
hyggelig utfordring. Kirken har plass til 160 mennesker. Vi regner 20 personer pr. konfirmant 
i gjennomsnitt. Det betyr at åtte konfirmanter er et passe antall på hver gudstjeneste. 
Vanligvis holder det med to gudstjenester, men for at alle som ønsker det skal få plass 
tenker vi å gjøre det mulig med en gudstjeneste også på lørdag den 20.05, kl. 11.00. Noen 
har bestilt lokaler for søndag og kan naturligvis ikke bytte, men det kan tenkes at noen synes 
det vil være like bra med lørdag. Det er fint om dere kan sende en melding til meg. Jeg må ta 
forbehold om at dersom det blir for få (færre en 6 konfirmanter), kan vi ikke ha 
gudstjeneste, og dersom det blir for mange, må vi foreta en trekning .  Jeg venter derfor 
med å sende ut lister over konfirmasjonsgudstjenestene til dette er avklart. 
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Jeg ser frem til å møte dere igjen. Sammen skal vi vandre gjennom både kirke, historie og 
viktige tema. Det blir et annerledes år som jeg håper dere vil få glede av, både underveis og 
siden i livet. 
 
 
Dersom det er noen spørsmål – ta gjerne kontakt! 
Vennlig hilsen 

Tor B. Andresen Osberg 

 
Rygge, 17. september ´ 16 


