Mo 29.august 2016
Foreldrekontakten
Velkommen til konfirmantåret 2016/2017
Kjære foreldre/foresatte. Så har det lille barnet dere bar i hendene blitt så stor at
konfirmasjonsalderen er nådd. Konfirmasjonstiden er en spesiell tid for både konfirmanten og resten
av familien. En tid til ettertanke, refleksjoner over livet og troen på Gud og fremtiden.
Konfirmasjonstiden har fokus på den kristne tro, og en viktig del av dette er å ha troen på seg selv, at
en er noe, kan klare noe, og har stor verdi uavhengig av prestasjoner!
Kjære konfirmant, vi ønsker deg velkommen til konfirmasjonstid i Mo menighet. Vi er glade for at du
har meldt deg på, og vi håper og ønsker at du er motivert for å gjennomføre dette året med interesse
og humør.
Vi starter i år 3 ulike konfirmantopplegg. Den tradisjonelle konfirmantgruppen,
Weekendkonfirmantgruppene og KFUK/KFUM konfirmantgrupper. Se oversikten lenger bak i brevet
for hvilken gruppe du er i og hvem du er sammen med. I utgangspunktet er nå gruppene fast, er det
særlige grunner for bytte må foreldrene ta kontakt så snart som mulig.
Aktivitetsplan
Vi har laget tre forskjellige aktivitetsplaner, ut fra hvilken gruppe du er på. Her finner du oversikt
over det du skal være med på i løpet av høsthalvåret. Merk at alle samlinger som ikke er merket med
noe annet er obligatoriske. Etter evalueringen fra konfirmantene fra de siste årene har vi laget til en
rullering på dager for undervisningen. Nå i høst vil du se at vi bruker både mandag, tirsdag, onsdag og
torsdag etter skolen (14.30-16.00), men også andre kl.slett. Så da blir det ikke så ofte det f.eks
kolliderer med trening og du må «skippe» den. Det er åpent på Kirketunet fra kl 14.00, så det er mulig
å komme dit for å slappe av før vi starter kl 14.30.
For du som er KFUK/KFUM-Konfirmant så følger du den aktiviteten som du har valgt å være med på
og semesterplanen som blir delt ut der. Vi møtes første gang torsdag 1.september kl 14.15-16.00 på
Kirketunet til bli kjent samling, det blir litt å spise og så snakker vi om hva det vil si å være KFUK-

KFUM konfirmant i Mo menighet. Vi skal også dele oss i 2 grupper, dere som skal være i KlubbSportY møtes videre mandager kl 20.00-22.00 og dere som skal være i Mosing møtes onsdager kl 18.0021.00. Vi kommer også til å bruke facebook til å svare på oppgaver og forberede samlinger.
Undervisningssamlingene for Tradisjonell gruppe og Weekendgruppene.
Samlingene vil inneholde samtale om temaer, lek og aktiviteter og vi starter alltid med noe å spise. Ha
alltid med Bibel (den du fikk i 5 klasse ) og konfirmantbok (alle får konfirmantboka DELTA på
presentasjonsgudstjenesten). Det blir gode samlinger, hvis alle har det de trenger. Samlingene blir på
Kirketunet, Kirkegata 20 (2. etg barn og unge) hvis ikke annet er avtalt.
Alle: Hvis du ikke kan møte på samlingen, enten du er på reise eller er syk eller lignende, er det viktig
å gi beskjed så snart som mulig. Noter mobilnummeret 479 74 827. Du vil også få tilsendt SMS med
påminning om samlinger og gudstjenester. Dette skjer fra data (merket Mo menighet), og du kan ikke
svare på meldingen, men må bruk tlf. 479 74 827, Sølvi sin jobbmobil. Husk å merke med navn og
gruppe når du sender melding. Fravær må du regne med å ta igjen med ekstrasamling eller oppgaver,
som for eksempel å finne oppgaver på hjemmesiden eller facebookgruppen vår som skal løses til neste
samling.
Weekend til Hemavan for Weekendkonfirmantene.
Helga 28.-30. oktober drar W1 og W2 til Hemavan Fjellstasjon for å være sammen i 2 døgn. Karianne
Egeberg Gullfjell, Trond Aarthun og Sølvi Ulvestad og flere ungdommer blir med som ledere. Her blir
det forskjellige gruppesamlinger, kveldssamlinger, gudstjeneste, aktiviteter ute og inne med mer. Det
kommer mer informasjon om Weekenden etter høstferien. NB! Det er veldig viktig at dere alle kan være
med på denne weekenden!!! Ser du nå at du ikke kan være med denne helga ta kontakt så vi kan finne
alternativ gruppe for deg. Betaling av leiravgift på kr 1000,- skjer til konto nummer: 4509.44.00337
(Mo menighetsråd) innen 15. okt. Merk med Leir Hemavan og konfirmantens navn.
Gudstjenester.
I løpet av året skal alle ha vært på minimum 8 gudstjenester. Dette registreres ved at konfirmanten
etter gudstjenesten egenhendig skriver navnet i ei bok som ligger ved utgangen. På
presentasjonsgudstjenesten eller hvis gruppen din har ansvar for gudstjenesten, trenger du ikke å
skrive i boka.
Det er 1 obligatorisk gudstjeneste for alle nå i høst, presentasjonen 18.september. Dette er en
gudstjeneste for hele familien. Etter gudstjeneste blir det mulighet å stille spørsmål og en enkel kopp
kaffe/te/saft.
Den tradisjonelle gruppen har i tillegg obligatorisk oppmøte på lysmessen søndag 4.desember kl 17.00.
Den skal dere forberede og gjennomføre. Vi forbereder den torsdag 1.desember, og da ser du at vi skal
holde på 1 time lenger.
Weekendkonfirmantene har sine obligatoriske gudstjenester i januar og mars, mens KFUK-KFUM
konfirmantene deltar på midnattsgudstjenesten på Hemnesnatta.
Er du borte fra en obligatorisk gudstjeneste må du selvsagt ha en ekstra selvvalgt.
Den siste obligatoriske gudstjenesten for alle er selvfølgelig konfirmasjonen din. Se oversikt over dager
og tider sist i brevet. Har dere spesielle ønsker om tidlig (10.30) eller sein (13.00) gudstjeneste lørdag 6.

mai, ta kontakt på mail/sms/telefon. For dere som er konfirmanter søndag 7.mai blir det bare 1
gudstjeneste, den blir kl 11. Søndag 14.mai, slik det ser ut nå blir det 2 gudstjenester, men det er vi
nødt til å komme tilbake til. Menighetsrådet har vedtatt at hver konfirmasjonsgudstjeneste skal ha
max 12 konfirmanter, men jeg har lov til å øke til 14 pr gudstjeneste….Nå er det 16 konfirmanter
denne dagen.
Det kan være lurt å gå på noen gudstjenester i løp av høsten. Vi anbefaler dere å gå på de andre
gruppene sine gudstjenester. Gjennom året er altså alle konfirmantene med og forbereder og
gjennomfører noen gudstjenester, som det er grunn til å få med seg. Hele familien er velkommen til
gudstjenester.
Er du til gudstjeneste et annet sted (begravelse og bryllup teller ikke som gudstjeneste) får du presten
eller annen kirkelig ansatt til å bekrefte at du har vært der. Da skriver hun/han dato og sted og
underskriver på en lapp som du leverer til Sølvi på første samling. Du kan også ta en «selfie» av deg
det selv foran i kirka eller sammen med presten og sende på mail/Messenger til Sølvi eller vise den i
neste konfirmanttime 
”Åpent hus” på Kirketunet
Det blir ”Åpent hus” to ganger før jul, torsdag 22. september og torsdag 24. november kl 19.30-21.00.
”Åpent hus”, er en sosial kveld, med kafe’, leker og diverse spill. Det er åpent for alle i
ungdomsskolealder, og det er konfirmanter fra den tradisjonelle gruppen som er «verter». De har det
som en del av sitt obligatoriske opplegg, da vi har flyttet noen av de 60 timene som
konfirmasjonsopplegget inneholder til noen torsdagskvelder. Dere møter en halv time før det starter
og baker brownies, steker pizza, lager til i lokalet osv. Og så er dere igjen og rydder en halv time etter
det er slutt. 
Hemnesnatta
Fra fredag 10. februar til lørdag 11. februar arrangeres Hemnesnatta. Det er kirken i Hemnes som står
som arrangør, og de håper at 300-500 ungdommer fra hele Helgeland vil komme til Hemnesberget for
å være med på ei spennende natt med spennende aktiviteter.
Ved de forrige hemnesnettene har det vært bl.a. trylleshow, konserter, riding på rodeookse, karaoke,
volleyballkonkurranse med lag fra de forskjellige menighetene og mye mer. Vi gjør bruk av både
idrettshall, scene og kirken.
Hemnesnatta er obligatorisk for KFUK-KFUM konfirmantene, men frivillig for konfirmantene fra
Tradisjonell gruppe/Weekendgruppene. Vi håper at så mange så mulig melder seg på. Inngangsbillett
kr 200,- og 150,-til innleid buss tur/retur. Underveis om natta blir det solgt mat og drikke i kafeen.
Nærmere beskjed om påmelding kommer etter jul.
Ungdomsarbeid i menigheten.
Ta kontakt hvis dere har spørsmål, så formidler vi kontakt med lederne i aktiviteten.
Mosing, TenSing koret for Rana, møtes på Kirketunet hver onsdag kl 18.00-21.00. Sang, musikk, lek,
dans, drama, lyd, lys og sosialt.
Speiderarbeid, egen gruppe for ungdommer i ungdomskolealder og videregående.
Klubb-SportY, Mandager kl 20.00-22.00. 1 time lek og aktivitet i gymsal på Mo U og 1 time kveldsmat
og avslutning på Kirketunet.

Foreldrehjelp
Dere som har krysset av på påmeldingskjema over ting vi kan spørre om hjelp til, blir kontakter
direkte etter behov.
Når vi kommer til Kirkens Nødhjelps fasteaksjonen til våren (4 april), trenger vi hjelp fra dere alle,
som sjåfører, bøssebærere og på samlingsstasjonene. Dette kommer vi tilbake til etter nyttår.
Konfirmantavgiften.
Konfirmantavgiften er på 500 kr. Dette dekker konfirmantbok og diverse utgifter til mat, utstyr, leie
av konfirmantkappe.
De som ikke har betalt ved påmelding må gjøre det til konto nummer: 4509.44.00337 (Mo
menighetsråd) innen 15. sep. Merk med konfirmant 2017 og konfirmantens navn.
SMS
Noen ganger vil konfirmantene få en sms med ”reklame” for diverse samlinger eller gudstjenester som
ikke er obligatoriske. Vi skriver tydelig i meldingen om det er en del av konfirmantopplegget eller en
frivillig aktivitet. Noen ganger blir det sent ut sms til foreldre/foresatte.
Hjemmeside
Vi kommer til å legge ut bilder og noe informasjon på Mo menighet sin hjemmeside.
www.rana.kirken.no/. Her finner dere også aktivitetsplan for de forskjellige gruppene.
Facebook
Vi har laget en gruppe på Facebook: ”Konfirmantarbeid i Mo menighet”, hvor konfirmanter og
foreldre kan bli medlem. Send en forespørsel, så legger vi dere til. Det er en åpen gruppe hvor alle kan
lese det som står, men bare medlemmer kan kommentere/skrive.
Forbedere for konfirmantene.
Gjennom konfirmasjonstiden vil personer i Mo menighet be spesielt for en eller flere konfirmanter,
som de har fått navnet på under presentasjonsgudstjenesten. I tillegg blir konfirmantene bedt for i alle
gudstjenestene.
Hilser med Jeremia 29.11:
«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren,
fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»
Vi gleder oss til samarbeidet med dere og konfirmantene. Og husk, ta kontakt dersom dere lurer på
noe eller ønsker en samtale.
Hilsen Sølvi Ulvestad
Kateket Mo menighet.

Tlf: 47974827
E-post: solvi.ulvestad@rana.kirken.no
Adresse: Sørlandsvegen 54, 8624 Mo i Rana

