Velkommen til konfirmasjon
2019-20 i Strømsø/Fjell/Tangen

LEK OG LÆRING
UNDRING

DISKUSJON
NYE OPPLEVELSER

Konfirmasjonstiden handler om mye
NYE VENNER GJØRE NOE FOR ANDRE TRO OG TVIL
Informasjonsmøte
Minner om info-møte tirsdag 7. mai kl. 18.00 om neste års
konfirmasjon i Strømsø, Fjell og Tangen. For konfirmanter og
foreldre/foresatte. Sted: Strømsø menighetshus (Knoffs gate 2
– rett overfor Strømsø kirke).

Opplegg
Strømsø, Fjell og Tangen har de siste årene hatt de fleste
konfirmantsamlingene sammen.
Innhold i konfirmanttiden:
- lære mer om kristen tro og praksis
- samtale og refleksjon
- aktiviteter,
- leir
- gudstjenester
Sommerleiren har pleid å være rundt helgen i overgangen junijuli. De som ikke kan være med på sommerleir, blir med på bohjemme-leir siste helgen før skolestart. Da sover man hjemme
og har opplegg fredag kveld, og lørdag og søndag på dagtid.
Mer og oppdatert informasjon bør dere kunne finne på
hjemmesidene våre. Velg fanen for konfirmasjon.
www.tangenkirke.no, www.fjellkirke.no, www.stromsokirke.no.
Konfirmanter med særskilte behov
Hvis det er behov for tilpasset undervisning
eller det er ting vi bør ta hensyn til, ta
kontakt. Vi har også helt egne opplegg
tilpasset for eksempel ungdom som går på
Frydenhaug.
Ikke døpt?
Alle kan delta i konfirmasjonstiden, men den som vil konfirmeres, må være døpt. Er du ikke
døpt, kan du døpes i løpet av
konfirmasjonstiden. Gjør oss
oppmerksom på det så tidlig som
mulig. Den som døpes har en dåpssamtale med presten, og

selve dåpen skjer som regel i en gudstjeneste. Dåp av
ungdommer i konfirmanttiden er vanlig.

Påmelding
1) Send en epost om at dere er interessert i konfirmasjon til
kateket Runar Reknes rr746@kirken.no. Da kan vi også
etterlyse hvis påmeldingen ikke kommer fram.
2) Selve påmeldingen gjøres på internett
på https://minkirkeside.no/drammen. Du kan
også rette mobilkamera mot QR-koden til
høyre.
Vi ønsker påmelding innen søndag 16. juni.
Mer om påmelding
Fyll ut så korrekt som mulig. Vær særlig nøye med
fødselsnummer (11 siffer): Eksempel: Er man eks født 18/6 i
2005 blir det 180605 + de 5 siste sifrene i personnummeret.
Det sparer oss for unødig tid til søking i medlemsregisteret. J

Konfirmantavgift
Grunnprisen for konfirmantåret er 1000,-.
Sommerleiren (2900,-) kommer i tillegg.
Nærmere opplysninger om betaling
kommer senere.
Prisen ligger om lag på det nivået det har vært de siste årene.
Familieøkonomi skal ikke avgjøre om man velger konfirmasjon
eller ikke. Hvis dette er et problem, ta kontakt, så ser vi på
muligheter for prisreduksjon eller oppdeling av betalingen.

Noen viktige datoer:
Med forbehold om endringer.
2019
- Tirsdag 7. mai kl. 18.00: Informasjonsmøte (Strømsø
menighetshus)
- Søndag 16. juni: Påmeldingsfrist
Det er vanligvis to konfirmantsamlinger i måneden, inkludert
temasamlinger og andre aktiviteter som nattcup og
fasteaksjon.
2020
- 7,7 konfirmantfestival 12.-14. juni.
- konfirmantleir i overgangen juni-juli
Konfirmasjonsdatoer 2019
Fjell: 13. september
Strømsø og Tangen: 19./20. september

Har dere spørsmål, ta kontakt! J
Strømsø/Fjell:

Tangen:

Runar Reknes

Ola Bakken Erichsen

Kateket
☎ 415 70 216 (helst dagtid ukedager)
📧 rr746@kirken.no

Kapellan
☎ 32 98 92 27 (kontor)
📧 oe366@kirken.no

