Föräldrämöte -16 märs 2017
Närvaro: Viktigt så vi vet om någon saknar information

Gudstjänstbesök
Under året ska konfirmanderna gå på totalt sex gudstjänster. En del har missat några och behöver ta
igen. Det går bra att gå på vilken gudstjänst som helst i vår kyrka, men det är viktigt att man tar en bild
och skickar till mig. Någon enstaka gång kan man också gå till någon annan kyrka.

Konfalägret på Sjöhaga, 26-29 april
Lägeravgiften är 900 kr och betalas senast den 16 april till vårt bankgironummer: 470-83 35,
Equmeniakyrkan Alingsås. Märk inbetalningen med ”Konfaläger” och konfirmandens namn. Är
kostnaden ett problem för någon skall vi lösa det… Ingen får stanna hemma p.g.a. att det saknas
pengar.
Några viktiga saker
1. Lägret är obligatoriskt och en viktig del av konfirmationen. Men om någon konfirmand
verkligen inte har möjligt att följa med så ber vi att ni meddelar detta så snart som möjligt.
2. Den 27 april är en vanlig skoldag så därför behöver de söka ledigt den dagen.
3. Finns det speciella allergier eller kostavvikelser som vi inte tidigare vet om?
4. Lägret är telefonfritt, men det kommer finnas möjlighet att få ha sin telefon en liten stund
varje dag. Om ni föräldrar behöver nå ert barn så finns det några ledare som kommer har sina
telefoner till hands.

Avslutningsprov
Under lägret kommer konfirmanderna få göra ett oförberett prov. På det här sättet kan vi se lite vad
de lärt sig under året och ge dem möjlighet att läsa på inför redovisningen som vi har på festkvällen
den 18 maj.

Festkväll med redovisning och nattvard – fredag 18 maj kl. 18.00
Den här kvällen har vi för att se tillbaka på året, redovisa vad vi har lärt oss och tacka varandra för
tiden som varit. Vi hoppas att så många som möjligt från konfirmandernas familjer vill vara med på
festen. Det blir mat, filmvisning, lite uppträdanden och en avslutande nattvardsandakt. Den här kvällen
får bara den närmaste familjen plats.
Anmälan
Anmäl hur många ni blir från er familj samt specialkost till: johnny@eqal.se senast fredagen den 4 maj.
Församlingen bjuder barn under 12 år samt konfirmanderna på maten. Övriga 75 kr/person. Valfria
kläder för konfirmanderna. Sluttid ca 21.30. Givetvis obligatorisk närvaro för konfirmanderna.

Konfirmationshögtid & genrep
Söndagens konfirmationsgudstjänst kommer konfirmanderna i stor utsträckning att planera och
genomföra på egen hand tillsammans med våra ledare. Vi kommer börja planera och öva på detta
redan under lägret. Några viktiga saker och tider ser ni på nästa sida:
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Genrep inför konfirmationshögtiden sker lördagen den 19 maj kl. 09.00-12.00
Vid det här tillfället ska vi öva allt från konfirmandernas egna bidrag till hur vi går in, sitter och tar
emot biblar på ett snyggt sätt.
Gudstjänst med konfirmation är söndagen den 20 maj kl. 10.00-12.00.
Vi reserverar platser för föräldrar och syskon fram till kl. 9.45. Ni får biljetter på festkvällen.
Vi visar också gudstjänsten på storbild i fikalokalen. Alla får plats.
Kläder på konfirmationshögtiden
Vi använder inte kåpor i vår församling. Istället föreslår vi att man antingen har helvita kläder eller vitt
upp till och svart nertill.
Biblar ska lämnas in
Konfirmandernas biblar ska lämnas in i slutet av lägret för att vi ska hinna skriva något personligt i dem
innan konfirmationshögtiden. Det är viktigt att konfirmandens namn står i bibeln.

Fotografering
Konfirmation sker ju bara en gång i livet, därför vill vi självklart hjälpa er att minnas.
Gruppfoto sker innan konfirmationshögtiden den 20 maj kl. 08.30
Vi samlas i Equmeniakyrkan och sedan sker fotografering där eller i Järtas park intill kyrkan. Gruppfotot
kostar ca 250 kr. Om man vill ha ett gruppfoto så anmäler man detta under festkvällen. Vi behöver en
av föräldrarnas namn, konfirmandens namn och den mailadress som fakturan ska skickas till.
Fotografering under gudstjänsten
Vi har en fotograf på plats under gudstjänsten som kommer ta bilder av hela högtiden. Bilderna säljs
sedan för 100 kr. Om du vill ha bilderna kan du anmäla även detta under festkvällen. När pengarna har
kommit in till vårt konto får du en länk där du kan ladda ner bilderna. Kyrkans bankgiro: 470-83 35.
Märk betalningen med ”Gudstjänstfoto och namn”.

Bra grejer efter konfirmationen
1. Tonårslägret Explore på Storsjöstrand, 25-30 juni.
2. Återträff i slutet av augusti, tid meddelas senare.

Hur har ni upplevt det här året? Finns det saker vi kan göra bättre?
Tveka inte att nämna något högt nu direkt som andra kan respondera på. Eller så går det bra att ringa
eller skriva till mig (Johnny) vid ett senare tillfälle.

Vi ser fram emot en härlig konfirmationsavslutning i maj!
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