Velkomen som konfirmant i Radøy kyrkjelyd!
Hei!
For ei tid sidan fekk du ei brosjyre om konfirmanttida i Den Norske kyrkja. Om du ikkje finn den
att, kan du sjå på www.konfirmant.no Radøy kyrkjelyd inviterar deg til å melda deg på til
kyrkjeleg konfirmasjon i Radøy.
Konfirmasjonstida handlar om mange ting; å bli bedre kjent med kristen tru og praksis, om
felleskap, glede, ha det kjekt saman, leir, gudstenester, grillkveld, fasteaksjon og til slutt la
kyrkjelyd, familie og vener feira deg.

1. Det første du må gjere er å melda deg på nettet! Vi vil gjerne ha påmelding
innan fredag 30. juni!
Gå inn på www.kirken.no/radoy-konf2018 og meld deg på.
Her finn du òg eit førebels program for konfirmantåret.

2. Samling for konfirmantar og foreldre 30. august.
Det vert informasjonsmøte i Manger kyrkje onsdag 30. august kl 20 til 21:30. Det er viktig at
de deltek på dette første møtet. Skulle de likevel vera hindra i å kome, ta kontakt med
kyrkjekontoret (56349840) eller skriv til w.vogelaar@radoysokn.no

3. Presentasjonsgudsteneste 3. september i Manger kyrkje.
Felles presentasjonsgudsteneste for alle konfirmantar kl 11.
Det er viktig at ein engasjerar seg aktivt i det opplegget som ligg føre det året ein er konfirmant.
Vi ventar at du vil prioritere å delta, og du kan venta at vi vil prioritere deg!
Deltakaravgifta for konfirmantopplegget er på kr 1200,-. (inkl. konfirmantweekend). Faktura
vert sendt ut til hausten. Er du i ein situasjon der dette er for mykje å betale, kan du ta kontakt
med oss, så finn vi ei ordning på det.
Beste helsingar,

Kjell Johan Sekkingstad
Prest

Wilco Vogelaar
Kyrkjelydspedagog

PS. Vi kan berre sende invitasjon til dei som står oppført i Den Norske kyrkja sitt medlemsregister!
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