HEGGEDAL KIRKES
KONFIRMANTOPPLEGG

LEK OG LÆRING DISKUSJON/UNDRING
NYE OPPLEVELSER

deg

- konfirmasjon handler om mye. Vi vil gjerne ha med

på en spennende konfirmasjonstid i Heggedal kirke

NYE VENNER GJØRE NOE FOR
ANDRE
SPØRSMÅL OM TRO OG TVIL

KONFIRMANT I HEGGEDAL
- konfirmasjon handler om mye. Dette vil du møte hos oss:
Spennende undervisning
Forestilling med Team Heggedal
En ukes sommerleir med bl.a. tur til Liseberg
Mulighet for lederkurs etter endt konfirmasjonstid
Solidaritetsaksjon for Kirkens Nødhjelp
Møte med ungdommer i Team Heggedal
PÅMELDING
Påmelding til konfirmasjon skjer elektronisk:
Gå inn på www.kirken.no/heggedal
Klikk på "Konfirmasjon" i menyen øverst på siden. Her finner du mer
informasjon og link til "minkirkeside" hvor påmeldingen gjøres.
Påmeldingsfrist: 31. oktober 2021
I tillegg til påmeldingsskjemaet må de som er døpt sende oss:
Kopi av dåpsattesten (de som er døpt i Asker kommune trenger ikke
dette)
Dåpsattesten kan enten
sendes pr. post eller på e-post:
Adresse:
Heggedal menighet
v/Marianne Solheim
Heggedalsbakken 8
1389 Heggedal
E-post: ms885@kirken.no
Hvis du sender pr. post:
Husk å merke tydelig hvilken konfirmant det gjelder!

Informasjonsmøte
Vi håper å kunne gjennomføre et informasjonsmøte til høsten.
Foreløpig dato er torsdag 9. september kl. 19-20. Møtet er i
Heggedal kirke. Her presenteres vårt opplegg for
konfirmasjonstiden og det vil bli mulighet til å stille spørsmål. Møtet
er for både konfirmanter og foreldre.

Ikke døpt?
Alle som ønsker det kan delta i konfirmantundervisningen, men den
som vil konfirmeres må være døpt. Er du ikke døpt, kan du bli døpt i
løpet av konfirmasjonstiden. Den som vil døpes har en liten
dåpssamtale med presten, og selve dåpen skjer vanligvis i en
gudstjeneste som er tilrettelagt for ungdommer. Dåp av
ungdommer i konfirmanttiden er ikke uvanlig og skjer stadig oftere.

Sommerleir
Konfirmantleir er en uke helt utenom det vanlige, og er noe av det vi
får mest positive tilbakemeldinger på fra tidligere konfirmanter! Vår
leir går til vakre Sjöviksgården leirsted, rett utenfor Göteborg. Det
blir noen fine dager fylt med sol(!), nye venner, engasjerende
undervisning, tur til Liseberg, volleyball, fotball,
forestillingsforberedelser og mye annen moro! Med på turen er
ungdomsledere fra Team Heggedal, menighetens ungdomsarbeid.
Vi legger opp til en sosial og morsom uke!
Tid:
Uke 27 - 2022
Fra mandag 4. juli
til lørdag 9. juli 2022
Sted:
Sjöviksgården leirsted,
Sverige

Behov for tiltrettelegging?

Alle har rett til en god konfirmasjonstid uansett
funksjonsevne. Dersom dere har behov for tilrettelegging av
konfirmantopplegget, ta kontakt med oss i god tid. Ved behov
samarbeider menighetene i Asker om å tilby egne opplegg

INFO

Innskriving elektronisk:
www.kirken.no/heggedal
Undervisningen starter i januar 2022 på utvalgte tirsdager
kl. 18-21.30
Kick-off helg til Gulsrud leirsted 28.-30.januar 2022
Konfirmantleir til Sjöviksgården leirsted 4.-9.juli 2022 (uke
27)
Konfirmasjon lørdag 10. og søndag 11. september 2022
Pris: kr. 3900,- (inkl konfirmantleir og kick-off helg)

Velkommen som konfirmant i
Heggedal kirke!

VENNLIG HILSEN
Marianne Solheim
Menighetspedagog/Konfirmant-ansvarlig
Tlf 95 28 47 67
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