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KONTAKTINFORMASJON 

• Anne-Marthe Eilertsen er i fødselspermisjon det kommende 

konfirmantåret. Kontaktperson for foreldrene blir hennes 

vikar, Halvor Bekken Aschim. Men: Alle henvendelser vedr. 

konfirmasjonsdatoer og grupper, skal stilles til Hole 

kirkekontor, tlf. 32160100 eller post.hole@kirken.no 

• Meld dere inn i Facebook-gruppen: Holekonfirmant 2019 

• Til noen aktiviteter som krever påmelding, vil vi bruke 

Spond. 

• All info vil ligge på vår hjemmeside: www.kirken.no/hole 

• Halvor Bekken Aschim, hbaschim@gmail.com  

Morten Hansen Hunstad, mh766@kirken.no  

 

UNDERVISNING 

• Det er undervisning ca. en gang i måneden: tirsdager kl. 

17.30-19 eller kl. 19.30-21.00. 

• Fruktpause hver gang. 

• Oppsett på undervisningen: 

o Lystenning med bønn 

o En perle fra Kristuskransen hver gang 

o Tema 

o Bibelfortelling 

• Ta med til undervisningen: 

o Vannflaske 

mailto:post.hole@kirken.no
http://www.kirken.no/
mailto:hbaschim@gmail.com
mailto:mh766@kirken.no
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o Bibel (blir utdelt) 

o Skrivesaker 

o Kristuskrans (blir utdelt) 

 

GUDSTJENESTE 

• Alle skal være på fem selvvalgte gudstjenester gjennom 

konfirmantåret. 

• På to av disse selvvalgte gudstjenestene skal dere være 

ministrant (= medhjelper). 

o Om konfirmanten vil, kan han eller hun møte flere 

ganger som ministrant. 

• Alle må møte på de obligatoriske gudstjenestene: 

o Presentasjonsgudstjenesten (16.9.18) 

o Leirgudstjenesten (28.10.18) 

o Lysmessen (09.12.18) 

o Tomasmesse 

o Kristuskransgudstjeneste 

o Konfirmasjon 

• Viktig at foreldre blir med konfirmantene på gudstjenester 

for å kunne dele opplevelser med dem. 

• Gudstjenester annonseres i Ringbladet hver lørdag. Om dere 

liker Hole menighets Facebook-side, vil dere hver uke få vite 

om hvor og når det er gudstjenester i Hole menighet. 
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LEIR 

• Gulsrud leirsted, 26.10-28.10 2018 

• Foreldrene kjører selv, men vi starter sammen fra 

parkeringen på REMA1000 på Vik kl. 17. 

• Leiren er i år sammen med Tyristrand og Norderhov. Det er 

en prøveordning. 

• Leirgudstjeneste søndagen kl. 11 med konfirmanter og 

foreldre. 

• Eget program kommer til høsten. 

• Halvor Bekken Aschim er leirsjef fra Hole. 

 

FASTEAKSJON 

• Innsamling i Hole til Kirkens Nødhjelps arbeid. 

• 9.april 2019, kl. 17-20 på Hole Herredshus 

 

LEKEBRYLLUP 

• Lager et bryllup i Hole kirke med prest, brudepar, forlovere 

og gjester. 

• Grupper med ulike oppgaver. Registrerer seg elektronisk til 

grupper noen uker før. 

• Lager middag og spiser kaker. 

• Dato kommer senere. 


