DEN NORSKE KIRKE
Kateketen
Alta menighet - Talvik menighet
P. B. 1172, 9504 ALTA

Telefon 478 11 059

KONFIRMASJONSDATOER 2020
Her kommer oversikt over konfirmasjonsdagene for våren 2020.
Mange har ønsker om dager, felles feiringer mm, og det er et stort puslespill å legge. Jeg vet/tror ikke jeg har klart å
ta de nødvendige hensyn til deres ønsker! Om det er helt håpløst, så må dere ta kontakt; så løser vi det.

Nordlyskatedralen Alta kirke
Lørdag 2.mai

kl 1100:
kl 1300:

gruppe E/N
gruppe FL2/N

Søndag 3.mai

kl 1100:
kl 1300:

gruppe FL1/N
gruppe D/N

Torsdag 21.mai

kl 1100:
kl 1300:

gruppe CM/N1
gruppe CM/N2, DIA/N

Søndag 24.mai

kl 1100
kl 1300:

gruppe C/N
gruppe TRO/N

Søndag 3.mai

kl.1100:
kl 1300:

gruppe A/E1, FL1/E
gruppe A/E2, DIA/E, TRO/E

Søndag 10.mai

kl.1100:
kl.1300:

gruppe B/E1, FL2/E
gruppe B/E2, TV

Elvebakken kirke

Rafsbotn kapell
2.pinsedag, mandag 1.juni kl 1100

Med forbehold om endringer!
Alta, september 2019
Med vennlig hilsen
Oddhild Klevberg(sign.)
Kateket
Mobilnr 478 11 059

gruppe RAFS

INFO OM KONFIRMANTGRUPPER OG
KONFIRMASJONSTIDSPUNKT.
Når dere skal sjekke hvilken dag, kirke og tidspunkt dere har konfirmasjon, så er det viktig at dere vet hvordan
gruppene er navngitt. Derfor kommer en liten redegjørelse om det nå:
Gruppene er inndelt i grupper og undergrupper, sistnevnte er koblet til konfirmasjonskirke.
Når dere skal sjekke konfirmasjonsdato er det viktig å vite begge.
For eksempel: C/N(her

er gruppe C og undergruppe N(ordlyskatedralen)) eller
FL/E(undervisningsgruppe FL og undergruppe E(lvebakken kirke)).
Hvis det enda står C/N1 så betyr det Nordlyskatedralen kl 1100, tilsvarende
betyr N2 Nordlyskatedralen kl 1300.
På samme måte vil det være for alle gruppene, at bokstavene etter ”/” betyr kirke. Hvilken gruppe den enkelte
tilhører står i det brevet som ble sendt hjem da gruppene ble offentliggjort.

Om dette er uklart, så må dere bare ringe til meg(478 11 059).

Mvh
Oddhild kateket

