Høvåg, 1.juni 2018

VIL DU BLI KONFIRMANT I HØVÅG MENIGHET?
Det er en stor glede å kunne invitere dere til å bli konfirmanter i Høvåg menighet!
KONFIRMANTLEDERNE dette året er vi:
Kathrine Tallaksen Skjerdal (prest), Helgi Jacobsen (kateket) og Øyvnd Wallann (ungdomsleder).

I tillegg vil du møte på ungdomsleder Linda Ribe Stokke, som er litt tilbake etter morspermisjon, og
noen flotte unge ledere.
OPPSTART: Første samling blir tirsdag 21. august kl 18-19.30 på bedehuset (PUSH-rommet,
inngang nede). Da inviterer vi BÅDE konfirmanter og foreldre. Vi vil servere "smakebiter" fra året
som ligger foran og presentere programmet for høsten. Nytt av året er at vi vil lage en fotobok
som alle konfirmantene får, en minnebok fra hele konfirmanttiden, med litt om hva vi har lært.
I august ønsker vi å ha en liten oppstartsprat med den enkelte konfirmant. Hovedmålet er å bli
litt mer kjent og høre hva dere er interessert i og hva dere liker å gjøre. Og kanskje dere har noen
forventninger til konfirmanttiden? Helgi og Kathrine har satt av hele ettermiddagen tirsdag 28.

august til dette, fra kl 14.30. Øyvind vil også være til stede. Planen er at dere samtidig skal bli tatt
bilde av til presentasjonsgudstjenesten, og skrive (anonymt) spørsmålslapper om Gud og tro, og
noen ord om Gud til en ordsky. Hvis dere vil, kan vi lage dette til en PUSH-kafé.

Søndag 9. september kl 11 blir det presentasjon av konfirmantene

i Høvåg kirke.

Viktig! Det blir utdeling av Konfirmantbibel og god musikk. Det er flott for konfirmantene å ha noen
fra sin familie i benkene denne dagen. Natta før, fra lørdag 8. september kl 19, blir det konf-

overnatting på bedehuset. Stikkord: Bli kjent, være med på PUSH, se film, be, ha det fint!

TUR: Helga 26.-28.oktober blir det konfirmanttur til Evjetun – sammen med konfirmantene
fra Birkenes. Lederne i Birkenes er flotte å samarbeide med, og vi jobber for at dette skal bli gøy,
sosialt, variert og lærerikt – en god opplevelse for alle sammen. Det blir uteaktiviteter og innekos og
underholdning og undervisning og god mat.
TIRSDAGSSAMLINGER: En til to tirsdager i måneden blir det konfirmantsamlinger kl 14.30-

16.30. Etter en kort intro blir det en god, lang pause med servering, før vi fortsetter samlingen.
Siste gang før jul er 4. desember. Oppstart etter jul blir 15. januar.
Hvem er Gud? Hvem er jeg? Og det med å tro – hva betyr det for meg? Hva er rett og galt? Hva gir
ekte glede? Hvordan kan korset være et kjærlighetssymbol, og hvor er Gud når livet er vondt og
vanskelig? Hva skjer etter døden? Vi skal også jobbe med bibelfortellinger, lære om kirka og
gudstjenesten og få besøk av noen spennende gjester.
GUDSTJENESTER: I løpet av året skal alle konfirmantene også være med på minst åtte gudstjenester.
Vi ønsker at 1-2 av disse skal være formiddagsmøter på bedehuset, og at 1-2 skal være PUSHgudstjenester. I tillegg til konfirmantpresentasjonen 9.september kan dere notere dere

Allehelgensgudstjenesten søndag 4. november kl. 11 i Høvåg kirke. Til våren skal vi være
med på påskespillet, en dramatisk forestilling i Høvåg kirke søndag 7. april kl 18. Her blir det
roller til alle! Konfirmantenes gudstjeneste blir søndag 17. mars kl 11. Viktig dato!
HJEMMEGRUPPER: Og så blir det fire gruppesamlinger i løpet av året hjemme hos voksne
gruppeledere rundt forbi i Høvåg. Dette pleier konfirmantene å synes er fint! Det pleier å bli noen
gode samtaler om liv og tro.
PUSH OG SISTERS – OG NOE FOR GUTTA? PUSH – ungdomsforeningen vår – vil også være en
sentral del av konfirmanttiden. Det er PUSH hver lørdag kl 19.30. For jentene er jentegruppa

Sisters et utrolig fint tilbud. Når Øyvind begynner som ungdomsleder (sammen med Linda) til
høsten, blir det avklart om det fortsatt vil være tilsvarende guttegruppe.
De siste årene har lørdagen seilt opp som den mest populære konfirmasjonsdagen. Vår plan har
derfor vært to konfirmasjonsgudstjenester lørdag 4. mai. Vi har imidlertid fått
spørsmål om det er mulig med konfirmasjon på søndag. Skriv deres ønsker i vedlagt skjema!
Vi håper mange av dere har lyst til å være konfirmanter i Høvåg! Vi har veldig lyst til å ha dere med
på en spennende reise gjennom Bibelens og troens mangfoldige verden! Fyll ut vedlagte skjema og
legg det i postkassen til Høvåg menighetskontor – så fort dere får det til, fortrinnsvis før
sommerferien. Hvis det er noe dere lurer på, ta kontakt med Kathrine: 901 81 561 /
Kathrine.Tallaksen.Skjerdal@lillesand.kommune.no
Beste hilsen Kathrine, Helgi og Øyvind

