
Referat foreldremøte 21. november 2018 
 
Gudstjenester: 

Konfirmantene må være med på til sammen 8 gudstjenester. 

• Konfirmanten må fylle ut et skjema på gudstjenesten. 

• Kan gå i andre kirker også og må da få underskrevet lapp fra prest/kirkelig ansatt. 

• Obligatoriske gudstjenester:  

• Presentasjonsgudstjeneste 16. desember 10.30-13.30 

• Samtalegudstjeneste 16. juni 10.00-13.00 

• Konfirmasjonsgudstjenestene  

• Lørdag14. september kl. 11.00 og 13.00: Årvoll 

• Søndag 15. september kl. 11.00: Andre skoler 

• Dåp av konfirmanter 16. juni på samtalegudstjenesten  
 

Generelt: 
Undervisning.  

• Temaer: Bibelen, gudstjenesten, dåp og nattverd, Gud, Jesus og Den Hellige Ånd, død og 
oppstandelse, Fader vår og bønn.  

• Alle samlinger er obligatoriske (også øvelsene) 
o Foreldre må gi beskjed hvis fravær 

• Betaling 
o Sporty: 2600, ten sing: 2800. Ten sing får to regninger: 2600 fra Tonsen, 200 fra kfuk-

kfum 
o Dekker: bibel, materiell, aktiviteter og konfirmantleir 
o Alle skal kunne være konfirmanter i Tonsen uavhengig av økonomisk situasjon. Ta 

kontakt hvis ønske om oppdelt betaling eller redusert betaling  
 

Viktige datoer: 

• Torsdag 3. januar: oppstartssamling for begge gruppene 

• Onsdag 3. april: fasteaksjonssamling i domkirka 

• Tirsdag 9. april: Fasteaksjonen 18.00-21.00  
o Trenger sjåfører, frivillige og bøssebærere  

• Fredag 10. og lørdag 11. mai: Loppemarked 
o Felles dugnad hele menigheten 

• Leir: torsdag 30. mai- søndag 2. juni: Sole gjestegård, fellesreise fra Tonsen 

• Torsdag 12. september: Fotografering og øving til konfirmasjon 17.00-18.30 
 
Tilrettelegging: 
Vi ønsker at alle skal få en god opplevelse av konfirmanttiden her hos oss. Ta kontakt med oss så 
fort som mulig hvis deres konfirmant trenger noen form for tilrettelegging f.eks: har du dysleksi, 
bruker rullestol, konsentrasjonsproblemer, matallergi e.l    
 
Gruppene:  
Sporty: 

• Sporty har samlinger med både undervisning og fysisk aktiviteter. F. eks innebandy, fotball, 
stafetter etc., fokuset er på lek og moro framfor prestasjon.  

• Samling torsdag kl. 16.00-17.30. 
o Frukt, knekkebrød i pausen. Husk å spise før samling 
o Se datoplan for mer informasjon 

 
Ten sing: 

• Ten sing er en del av KFUK-KFUM, som er en orgianisjon innenfor Den norske kirke. Ten sing 
er et kor hvor man også kan være med i band, dansegruppe, dramagruppe og teknikkgruppe. 

• 18.00-21.00 når det er temasamling og øvelse 



• 18.30-21.00 når det bare er øvelse. Følg med på datoplanen 
Ten sing:  

• Øvelseshelg i mars 

• Sommerkonsert 16. juni 
 
Steiner 
Alle foreldrene fikk utlevert en stein som de skrev konfirmantens navn på. Denne steinen skal 
ligge på alteret under hele konfirmasjonstiden. Foreldrene fikk i oppgave å tenke på sin konfirmant 
og de positive egenskapene konfirmantene har, deretter skulle de dele to ting med sidemannen og 
dele dette igjen med konfirmanten når de kom hjem. For de som ikke var på møtet vil 
konfirmanten selv få skrive på sin stein før presentasjonsgudstjenesten starter. 
 
 
Informasjon:  
 
Vi ønsker å skape et godt miljø for alle som deltar i forberedelsene til konfirmasjon. Derfor har vi 

lyst til å si noe om hva du kan vente deg av oss og hva vi forventer av deg. 

1. Vi møter forberedt til undervisning, gudstjenester og på leirer. Vi gir god informasjon om 

arrangementer.  

2. Konfirmasjonstida er frivillig. Vi forventer en positiv innstilling, slik du kan forvente fra oss. Vi tar 

hensyn til hverandre, både på undervisningssamlinger, gudstjenester og leir. Alvorlige 

overtredelser på leir kan medføre hjemsendelse og foreldre varsles.  

3. Foresatte møter på foreldremøtene og deltar i dugnad.  

Informasjon ligger på nettsidene våre www.tonsenkirke.no  
 
Neste foreldremøte: 13. mars kl. 18.00  

• Info om leir, konfirmasjon, fasteaksjonen, loppemarked og tilbud videre for konfirmanter.  
 
 
 
 

http://www.tonsenkirke.no/

