
Velkommen! Vi begynner snart…



Skedsmo Kirke

Konfirmanter 2020 En innføring…





Saksliste

❖ Presentasjon av teamet
❖ Generell felles info
❖ Info om de ulike linjene
❖ Info om kommunikasjon
❖ Minglesession med mulighet 

for å stille spørsmål til linje-
ansvarlige



Teamet

Anne Synnøve 
Kateket



Teamet

Bjørn David, Aktiv 
Prest



Teamet

Ida, Musiker 
Leder musikklinja 
sammen med Håvard



Teamet

Håvard, Musiker 
Leder musikklinja 
sammen med Ida



Teamet

Elisabeth 
Prest



Teamet

Live, 
menighetskonsulet



Teamet

Audhild 
Menighetspedagog



Teamet

Berthe 
Diakon



Teamet

Gjermund 
Kantor



Fokus på Fellesskap

❖ Flere opplevelser sammen
❖ Løse oppgaver sammen
❖ Mer praktisk undervisning
❖ Store Fellessamlinger
❖ Samarbeid med andre 

menigheter



Opplegget

❖ Fellessamlinger: fire ganger på en fredag, 1 lørdag men 
flest på onsdag eller torsdag

❖ Samlinger og opplegg i de ulike linjene
❖ 9 gudstjenester

❖ 3 som ligger i opplegget
❖ 2 obligatoriske ungdomsgudstjenester
❖ 3 «frie» som dere velger selv
❖ 1 refill på Emmaus



NYE SATSNINGOMRÅDER
❖ Laaaaang Fredag

❖ Én fredag som kick-off med Skedsmo-
konfirmanter (ca 120 konf!)

❖ Én fredag sammen med Lillestrøm, 
Strømmen, Sørum (ca 400 konf!)

❖ Én fredag sammen med Lillestrøm, 
Strømmen, Sørum og Fet (ca 500 konf!)

❖ Ungdomsfestival i 
Lillestrøm 2. 
November: 
konfirmanter fra hele 
bispedømmet. Vi reiser 
med alle konfirmantene!



Satsning på ledertrening

❖ 2-årig opplegg etter endt 
konfirmant-tid

❖ Mer variert praksis
❖ Egen gruppe som har BARE 

praksis
❖ Får være med på leir!
❖ Får Diplom og Referanse
❖ DERE får nyte godt av dette!



Våre forventninger

❖ Prioritering
❖ Deltakelse
❖ Krav om minst 80% oppmøte
❖ Tilbakemelding
❖ informasjon om feks spesielle 

behov o.l



 TEAM!
❖ Nærmest den tradisjonelle 

konfirmantundervisninga
❖ Fokus på praksis og diakoni (å 

gjøre en innsats for andre)
❖ Åpen for alle
❖ Oftest undervisning onsdager
❖ Samtalegudstjenesten: 

9.+10.mai
❖ Konfirmasjon: 30.mai



MUSIKK
❖ Ny linje!

❖ Linjeundervisning i Lillestrøm 
kirke mandag kveld

❖ Noen korøvelser tirsdag kvelder

❖ Begrenset antall plasser per 
instrument men ubegrenset 
antall på vokal/kor

❖ Alle er med i kor!

❖ Ta kontakt dersom dere vil at vi 
skal kontakte ledelse i korps ang. 
de datoene det gjelder



MUSIKK
❖ Samtalegudstjenesten: 

25.+26.april

❖ Konfirmasjon: 30.mai eller i 
august

❖ Kan være med på leir, får i såfall 
to samtalegudstjenester

❖ Hvis man er med på Leir kan 
man velge konfirmasjon i 
august:; 29. Og 30. August!



Leir

❖ Samler en del av 
undervisningen på 
sommerleiren i juni

❖ Noe undervisning på høsten 
og våren i tillegg

❖ Får masse minner på kort tid!
❖ Åpen for alle
❖ Leir: 23.-28. Juni 2020
❖ Konfirmasjon: 29. og 30. august



Aktiv
❖ Vårt heftigste tilbud
❖ Alt fra alpint til kano
❖ Mest undervisning på leir
❖ Blir med på sommerleiren sammen 

med leir-linjen
❖ Egen vinterleir: HEKTA:      

31.jan-2.feb 2020
❖ Litt eget opplegg underveis
❖ 25 plasser
❖ Leir: 23.-28. Juni 2020
❖ Konfirmasjon: 29. august



Økonomi

❖ Team: 300,-

❖ Musikk: 900,-

❖ Musikk med Leir: 3700,-

❖ Leir: 2900,- 

❖ Aktiv: 4100,-



Påmelding

❖ Åpner på torsdag 
13.juni kl 09.00

❖ Elektronisk
❖ Aktiv: 25 første
❖ Musikk: de første på gitt 

instrument
❖ Påmeldingsfrist ut august















Info vi trenger
❖ Fullt navn og personnummer på 

konfirmant
❖ Linjevalg
❖ Navn på minst en foresatt, gjerne to
❖ Dåpssted
❖ Kontaktinfo, både mail, tlf og adresse
❖ Dåpsattest (kan leveres på infomøte 

12. sept) hvis ikke døpt i Skedsmo
❖ Info om allergier / tilrettelegging /

annet nyttig for oss å vite

❖ Ønsket dato og klokkeslett - først til 
mølla!



Kommunikasjon
❖ All info kommer på nettside
❖ Kontaktskjema ligger på 

nettsiden
❖ Facebookgruppen 

Skedsmokonfirmant 2020 vil 
funke som toveis kanal

❖ Kontaktinfo til linjeansvarlig 
ligger på nettsiden

❖ Søk selv først, så ta kontakt 
etterpå!
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Forsiden Felles Linjer Kontakt Dokumenter Blogg

Siste info

Team Leir AktivACTA

Påmelding for konfirmanter 2017
May 4, 2016

Velkommen som konfirmant i 2017! Vi har veldig lyst til å ha deg med i opplegget, men
siden vi er så mange er det lurt å gjøre ting i riktig rekkefølge. Her følger litt info omHer følger litt info om
påmeldingen:påmeldingen:
- Infomøte for konfirmanter og foreldre blir 8. juni kl 18.00-20.008. juni kl 18.00-20.00
- Vi vil HELST at så mange som mulig melder seg inn elektronisk. 
- Den elektroniske påmeldingen vil åpne 13. juni kl 09.00Den elektroniske påmeldingen vil åpne 13. juni kl 09.00 så alle skal rekke å få
info og få tenkt seg om
- Li...

Les mer

Nettsiden

❖ www.skedsmokonfirmant.no
❖ All info kommer dit
❖ Alle dokumenter vil finnes der
❖ Kalenderen kommer på 

APPEN “MinMenighet” som 
dere kan laste ned allerede nå

http://www.skedsmokonfirmant.no


VELKOMMEN TIL 
KONFIRMASJON!

Vi gleder oss masse!




