Konfirmant i Fridalen menighet
Semesterplan - våren 2019!
Her er semesterplanen for våren. På denne siden finner du litt informasjon om ulike ting som
skal skje. På den andre siden er semesterplanen med datoer og klokkeslett.
Ministrantgudstjenster.
På baksiden av arket er det en oversikt over når konfirmantene er satt opp som ministrant/
medhjelpere i Fridalen kirke. De som ikke kunne eller var ikke satt opp som ministrant i høst
er satt opp to ganger i vår. Oppmøte de søndagene er kl. 10.00, da blir oppgaver fordelt og vi
øver på det som konfirmantene skal være med på.
Kan man ikke være med som ministrant søndagen du er satt opp; prøv å bytt med en annen
konfirmant i Fridalen. Gi beskjed om bytter til Oddbjørn.
Ung messe
Helga 30.-31. mars er det Ung Messe helg for konfirmantene i Fridalen og Årstad. Ung
messe er en gudstjeneste som konfirmantene er med og forbereder og gjennomfører.
Lørdag 30. mars er det øving fra kl. 10.00 - 15.00. Alle konfirmantene møter i Fridalen kirke.
Der forbereder vi gudstjenesten i ulike grupper. Det vil og være tid for sosialt og vi planlegger
tid til mat. Søndag er Ung Messe kl. 11 i Fridalen kirke. Konfirmantene møter kl. 10.00.
Fasteaksjonen
Hvert år er konfirmantene i Årstad og Fridalen med å samler inn penger til Kirkens nødhjelp
sin årlige innsamlingsaksjon som blir kalt: Fasteaksjon. Dato for aksjonen er tirsdag 9. april
kl. 17.30. Konfirmantene går i grupper på to og to i et område for å samle inn penger.
Konfirmantene i Fridalen møter opp i Fridalen kirke.
Informasjon om konfirmasjonsgudstjeneste
Tirsdag 23. april blir det en felles avslutning i Fridalen kirke. Denne samlingen er for
både konfirmanter og foreldre/foresatte. Vi starter med en felles del, for konfirmanter og
foreldre/foresatte. Deretter deler vi oss. Da vil det bli gitt informasjon til foreldre/foresatte om
konfirmasjonsgudstjenestene og om det som skjer i forkant, og konfirmantene avslutter
undervisningen. Til slutt blir det sosialt med grilling og kos med forhåpentlig fint vær.
Konfirmasjonsgudstjenestene i Årstad og Fridalen
Fridalen
5. mai kl. 11.00
Årstad
12. mai kl. 11.00
Støtt opp om konfirmanten
Det er viktig at foreldre/foresatte er med og støtter opp om konfirmantopplegget. Bli gjerne
med konfirmanten på gudstjenester, spesielt når de er ministranter og på Ung messe.
Aktivitetene - Ten-Sing og Freak
Oppstart etter nyttår. Ten-Sing: onsdag 9. januar. Freak: Fredag 11. januar. Vi vil gjøre
oppmerksom på at de aktivitetene som konfirmantene har meldt seg på er
obligatorisk, på lik linje med det andre i konfirmantoppleggget. Ta kontakt om du er usikker
på hvilke aktivitetsgruppe du har. Kan man ikke komme skal man gi beskjed.
Med vennlig hilsen prestene
Oddbjørn Stubhaug (90863441)

Knut Kaldestad (97724017)

Har du spørsmål ta kontakt
E-post: os227@kirken.no
Tlf.arb: 55 59 32 93

DEN NORSKE KIRKE
Fridalen menighet
Årstad menighet
www.fridalen.no

www.aarstadmenighet.no

Semesterplan for konfirmanter i Fridalen - vår 2019
Undervisning tirsdager Gr. 2 kl. 15.30

I tillegg til disse datoene kommer aktivitetene; Ten-Sing og Freak.
Dag

Dato

Kl

Sted

Hva skjer

Tirsdag

15. januar

15.30

Fridalen kirke

Gruppesamling

Tirsdag

29. januar

15.30

Fridalen kirke

Gruppesamling

Tirsdag

12. februar

15.30

Fridalen kirke

Gruppesamling

Tirsdag

5. mars

15.30

Fridalen kirke

Gruppesamling

tirsdag

19. mars

15.30

Fridalen kirke

Gruppesamling

Lørdag

30. mars

10-15

Fridalen kirke

Øving til Ung Messe

Søndag

31. mars

10.00 ca. 13.00

Fridalen kirke

”Ung Messe” Gudstjenesten er kl. 11.00

tirsdag

2. april

15.30

Fridalen kirke

Gruppesamling

Tirsdag

9. april

17.30 ca.20.30

Fridalen kirke

Fasteaksjonen
Mer info se andre siden.

Tirsdag

23. april

18.0020.00

Fridalen kirke

Felles samling, konfirmanter Fridalen
og Årstad.
Info om konfirmasjonsgudstjenesten for
foreldre/foresatte

Torsdag

2. mai

17.00 18.30

Fridalen kirke

Prøving av konfirmantkapper, øving til
konfirmasjonsgudstjenesten og
konfirmantbilde.
Mer info kommer senere.

Søndag

5. mai

11.00

Fridalen kirke

Konfirmasjonsgudstjeneste
Konfirmantene møter opp
kl. 10.00

Datoer for ministranter i Fridalen kirke
Oppmøte for ministrantene er kl. 10.00 i Fridalen kirke.

Dersom datoen ikke passer prøver man å bytte med andre konfirmanter. Blir det vanskelig å få
byttet, ta kontakt med Oddbjørn. Gi beskjed til Oddbjørn om evt. bytter.

Dato

Konfirmanter

20. januar

Emil Kristoffer Rosvold, Nora Prestø Aase, Amir Sebastian Austgulen Hafiane,
Jasmine Austgulen Hafiane, Hanna Sofie Inge Helle

3. februar

Sanna Yuelian Lødøen Hope, Ellen Jensen, Natasha Kristoffersen Finsås,
Oscar Karl Johan Worren Lännbrink, Peder Skårvik Norberg

17. februar

Hanna Moen Norheim, Storm Nygård-Sture, Simon Myrseth Oftedal,
Elsiabeth Aaen Osvik

17. mars

Fillip Lone Pettersen, Emil Kristoffer Rosvold, Stin William Wangen-Riise,
Lea Wedvich-Hauge

