Deltakeravgift
Deltakeravgift er totalt 800 kr
(dette inkluderer to lederdøgn og
turen til Danmark)

Litt info om
hjelpelederprogrammet

Vi synes det er utrolig spennende og
viktig å ha med hjelpeledere i konfirmantarbeidet vårt, og tror det er en kjekk og
lærerik oppgave!
Vil DU være med som hjelpeleder?

Meld deg på via hjemmesiden vår
www.bogafjell-menighet.no innen 2.
juni 2017.

Bogafjell og Figgjo menigheter vil gjerne
være med på å bygge opp et godt
ungdomsmiljø i nærmiljøet vårt. Sentralt i
dette arbeidet står konfirmantarbeidet. Vi
ønsker å utfordre tidligere konfirmanter til å
være med som hjelpeledere. Dette er en
spennende oppgave der du får mulighet til
å utvikle deg selv og få meningsfulle
utfordringer.

Vi vil gjerne bli bedre kjent med deg
allerede før sommeren; kjekt hvis du blir
med på ungdomscellene/Greenhouse
allerede nå og på ungdomsweekend til
Fjelltun leirsted i Flekkefjord 16.-18-juni:-

Ring eller send mail hvis dere
lurer på noe!
Eivind Kråvik
Mob: 48955775
Mail: ek743@kirken.no
Line Bøe Johnsen
Mob: 48997106!

Hjelpeleder i
konfirmantarbeidet
2017-2018?

Leir i Danmark:

Hjelpeleder
2017/2018

Å delta som hjelpeleder på leirskoletur til
Danmark for konfirmantene fra Bogafjell og
Figgjo menigheter i forbindelse med vinterferien
2018. Vi tilbringer nesten en uke på et av Danmarks flotte feriesentre. Masse aktivitet, sosialt

Dette innebærer hjelpelederoppgaven:
En lederkonferanse og et lederdøgn:
Vi starter semesteret med en lederkonferanse
26. august fra kl. 10:00-00:30. Dette er en konferanse for unge ledere i Sandneskirkene.
Lederdøgnet legges til januar og sammen med
de voksnes lederdøgn. Her vil vi være med på
noen av seminarene for de voksne og vi vil jobbe konkret inn mot Danmarksturen.

ACT-torsdager:
Positiv deltakelse og delansvar på konfirmanttimene og i cellegruppene. Dette blir ca. annenhver torsdag (oppstart i oktober- program kommer ut etter hvert). Dersom du har interesser
som musikk, dans, drama, sport med mer kan
det være en fin ressurs inn i aktivitetsgruppene.

liv på hyttene og gode samlinger. Å være hjelpeledere på Danmarksturen er en spennende og
Gudstjenester:

kjekk utfordring. Det vil bli innhentet politiattester

Oppgaver på gudstjenester hvor konfirmantene

før turen av alle som er ledere.

er spesielt invitert

ACT-celebration:
Være med og arrangere ACT-celebration i kirken
sammen med Greenhouse.

GreenHouse:
Være med i ei av ungdomscellegruppene våre på
Greenhouse (ca annenhver fredag kl. 18:3020.00 i Bogafjell kirke)- her er du bare deltaker
og her skal du få påfyll.

Etter cellegruppene er det åpen ungdomskafé.

Lederoppfølging:
Som hjelpeleder blir du ledet av mellomledere.
En kan være hjelpeleder i ACT fra 10kl. til og
med 3.VGS. Lederoppfølging vil skje gjennom
ledersamlinger og individuelle hjelpeledersamtaler gjennom konfirmantåret. Ved konfirmantårets
begynnelse skriver man under på en kontrakt for
hva hjelpelederoppgaven innebærer, og ved
årets slutt vil alle få ut en attest for utført år som
hjelpeleder. Hjelpeledersamtalen vil skje med
ungdomsprest og ungdomsdiakon.

