KONFIRMANTPLAN
VÅREN 2021
TIL DERE SOM ER FORELDRE OG
KONFIRMANTER:
Dette året starter jo opp med smittevern og begrensninger. I
planleggingen av vårsemesteret har vi tatt hensyn til at
fremtiden enda er litt usikker og har lagt opp til en del
digitale samlinger. Dette er dere konfirmanter blitt gode på
nå i skolesammenheng og så får dere ha tålmodighet med oss
litt eldre:) Det er også planlagt to ute-samlinger fordi det er
hyggelig å møtes på skikkelig også. Her er er dere delt inn
etter skoleklasser og det er pga smittevern ekstra viktig at
dere kommer til rett tid disse gangene.
FESTIVAL ISTEDENFOR LEIR
Vi planlegger festival for alle
konfirmantene i Gran på
Nordtangen leirsted. Vi håper
selvfølgelig det blir mulig for
alle å møtes, uansett blir det
noe for enhver smak her og
tilpasset den situasjonen vi er i
da. Her trenger vi garantert
hjelp av dere foreldre, så hold
av dagene!

GUDSTJENESTER
Husk at dere skal delta på 8 i
løpet av konfirmanttida!

DIGITALE SAMLINGER
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VIKTIGE TING Å
HUSKE PÅ

14. februar
UTE: Nes kirke
Vi er for det meste ute
så kle dere etter været.
Disse utetimene er laget
som poster ute rundt
kirkene og varer 45-60
minutter.

12.00: 9A Brandbu
12.30: 9B Brandbu
13.00: 9C Brandbu
13.30: 9A Gran
14.00: 9B Gran
14.30: 9C Gran
Kom presis!

21. MARS
UTE:
Tingelstad
kirke
Konfirmantene er med i
12.00: 9A Brandbu
fasteaksjonen, dette
betyr å gå med bøsse og
samle inn penger til
kirkens nødhjelp sitt
arbeid. Undervisningen
denne dagen er derfor
også praktisk informasjon
om denne som
gjennomføres 23. MArs.

Påske...

...er jo en viktig
høytid i kirken og en
fin anledning til å ta
seg en tur på
gudstjeneste. ALLE
skal delta på minst
en gudstjeneste i
løpet av påsken.

12.30: 9B Brandbu
13.00: 9C Brandbu
13.30: 9A Gran
14.00: 9B Gran
14.30: 9C Gran
Kom presis!

Hold av disse datoene!
Dette gjelder foreldre og ungdommer,
foreldre må også hjelpe til den 16/4

