
   

Velkommen til konfirmanttiden i kirken  

 

Vi ser frem til å møte dere gjennom konfirmanttiden i kirken. I dette brevet får du informasjon 

som er nyttig for å komme i gang, både for konfirmanten og foresatte. 

Tirsdag 24.09 kl. 19.00 er det foreldremøte på SMIA flerbrukshus.  

 

Velkomstsamtaler: Etter høstferien starter vi med korte enkeltsamtaler med konfirmanten og  

de/den foresatte. Blir det vanskelig å få med foresatte tar vi praten kun med konfirmanten, men fint 

om det lar seg gjøre. Vi tror det er en god start på året å få et lite personlig møte med hver ungdom! 

 

uke 39  Informasjonsmøte for foresatte tirsdag den 24.09 kl. 19.00 på SMIA  

uke 41 og 42   Vi benytter tirsdag og onsdag til velkomstsamtaler.  

       Dere blir satt opp på en av følgende datoer: 08.10, 09.10, 15.10 eller 16.10 

     Eksakt tid blir sendt per e-post rundt den 20.09 

 

uke 41                 Torsdag 10. okt. Kl. 19.00 i Drøbak kirke  

                            Ungdomsgudstjeneste, «en smart måte å starte konfirmantåret» 

 

uke 43   Tirsdag den 22.10 på SMIA, klokkeslett står på baksiden av arket. 

uke 45  Tirsdag den 05.11 i Drøbak kirke. Uten «Åpent torg», du får en liten matbit i hånda. 

 

uke 46   Søndag 17.11. kl. 11.00 i Drøbak kirke 

     Presentasjonsgudstjeneste for vinterleirkonfirmantene.                                  

      Presentasjonsgudstjeneste for resten av kullet blir søndag 19.01.2020 i Drøbak kirke. 

 

uke 47  Tirsdag 19.11 på SMIA, klokkeslett står på baksiden av arket. 

  

uke 49   Tirsdag den 03.12 på SMIA  

     Alle konfirmantene samtidig fra kl. klokken 15.30-17.30  

     Foreldre er velkommen fra 16.45-17.30, da blir det   kaffe, gløgg, pepperkaker og   

     utdeling av bibler til konfirmantene. 

 

Gudstjenesteoppmøte: Presentasjonsgudstjeneste, en gudstjeneste der konfirmantene medvirker og 

fire selvvlagte gudstjenester og selvfølgelig til slutt konfirmasjonsgudstjenesten.  

Dåp: De som ikke er døpt tidligere får tilbud om en felles dåpsgudstjeneste 12.01. kl. 18.00  

Vi tar direkte kontakt med de det gjelder.  

 



 

 Rytmen i konfirmantsamlingene for høstsemesteret 

 

«Åpent torg» 30 min før konfirmantundervisningen starter  

Gruppe 1  Samling kl. 14.45-16.15  

Torget åpner 30 min før undervisning, da serveres det mat og fremmøte 

registreres  

45 min. gruppeundervisning 

30 min. fellesundervisning for både gruppe en og to. 

15 min kapellsamling 

Gruppe 2 Samling kl. 15.30-17.00 

Torget åpner 30 min før undervisning, da serveres det mat og fremmøte 

registreres 

30 min. fellesundervisning for både gruppe en og to. 

45 min. gruppeundervisning 

15 min kapellsamling 

 

05.11 og 03.12 er det noen endringer i sted og/eller klokkeslett, se program. 

Informasjon om gruppeinndeling og ministrant-tjenesten blir sendt på e-post i forkant av 

foreldremøte. Hvis noen har behov for å bytte gruppe kan dere gjøre det via e-post eller telefon.  

Etter jul endres gruppeinndelingen, slik at man blir kjent med flere, inkludert de man skal på 

leir med. Undervisningen blir fremdeles på tirsdager.  

 

Datoer som er verdt å merke seg for vårsemesteret. 

Leir: Vinterleir i Hemsedal 27.02-01.03. Konf.Action er fra 19.-23. juni 

Ungdomsgudstjeneste 29.03 på ettermiddag/kveldstid 

Forberedelser til fasteaksjon 29.03 på ettermiddag/kveldstid 

Fasteaksjon 31.03 ettermiddag og kveldstid 

Konfirmantfestival gjennomføres helgen den 23.04-25.04 mer informasjon kommer 

Konfirmasjonsdager: 9. og 10. mai for våren og 5.-6. september for høsten. Tid og sted for 

konfirmasjonsgudstjenesten til den enkelte konfirmant er klart til informasjonsmøtet. 

Velkommen hilsen 

Dag Kjetil Hartberg Oddrun Bøhlerengen    Andreas Skolt Iversen   Camilla Kofoed-Steen 

sokneprest  kateket     prest / kapellan        prest / kapellan  

 

DEN NORSKE KIRKE 
Drøbak og Frogn kirkekontor                    kontaktperson: 
Postadresse: Postboks 1, 1441 Drøbak                       Oddrun Bøhlerengen kateket          
Besøksadresse: Dyrløkkebakken 1, 1448 Drøbak      oddrun.bohlerengen@frogn.kirken.no 

 

 

 

 


