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         Rygge, 3. januar 2017 

 
KONFIRMANTPLAN FOR RYGGE OG LARKOLLEN – VÅREN 2017 
 
Kjære konfirmanter og foresatte, godt nytt år! 
 
Om noen dager, 6. januar er det allerede Hellig tre-kongers dag, og et nytt år ligger ubrukt 
foran oss. Som vismennene skal også vi på en slags vandring – målet er konfirmasjon i mai.  
 
Her kommer noen tanker om hva vi skal fylle noen av dagene med underveis. 
Som i høst skal vi ha noen samlinger. I tillegg kommer KonfeKRIK, innsamlingsaksjon, 
prosjektkonsert, fotografering og kappeprøving – og endelig: konfirmasjonsdagen! 
Konfirmantene vil antakelig oppleve at vandringen kjennes lang, mens dere foreldre og 
foresatte vil kjenne at her har dere bare tiden av veien.  
 
Takk for mange hyggelige møtepunkter i høst! Vi har allerede rukket mye – både leir, 
pilegrimstur, samlinger og gudstjenester. Konfirmantene har vært med som «engler» 
(medhjelpere) på gudstjenestene. De har gjort en strålende innsats, høytidelig og fint – 
tusen takk!   
 
Flere av samlingene dette semesteret vil finne sted i Ekholt kirke, bla konfeKRIK og 
prosjektet, men også en undervisningsøkt vil vi legge dit. Sammen med soknepresten der, 
Arnhild, og menighetspedagog, Elisabeth, vil jeg la konfirmantene sirkulere på tre temaer en 
tirsdags kveld. 
 
Mange konfirmanter har vært flinke til å få med seg gudstjenester. Noen har allerede fullt 
hus, mens andre har noen igjen. Til våren gjelder det fortsatt at to kvelder på KRIKRygge 
(ungdomsklubben) teller for en gudstjeneste. Ungdomsklubben planlegger med en Trysiltur 
(skitur) helgen 10-12. februar. Informasjon om turen legges ut på FB (søk på KRIKRygge). Jeg 
planlegger selv å bli med den helgen.  
 
Vedlagt finner dere konfirmantplan for våren og en oversikt over gudstjenestegruppene. 
Takk for deilige kaker til kirkekaffen i høst! Jeg har forsøkt å bytte på til våren slik at det nå 
blir andre som får utfordringen. Gi beskjed dersom det ikke stemmer. Med vikarprester noen 
søndager og bytte mellom konfirmanter, er det vanskelig å bevare oversikten.  
 
Planer og lister vil som før også legges ut på vår hjemmeside: rygge.kirken.no 
 
Ta gjerne kontakt dersom det skulle være noe. 
 
Med vennlig hilsen 
Tor B 


