PRIS
Opplegget koster kr 1.200 som inkludere leir, bøker og et rollespill
bryllup. Er økonomi en utfordring, så ta kontakt med presten
INFORMASJON UNDERVEIS I KONFIRMASJONSTIDEN
I hovedsak gir vi informasjon via sms og epost, vi vil legge ut noe på
nettsiden til Hisøy menighet. Du vil få beskjed på sm s dersom vi
legger ut info på nettsiden. Derfor ber vi i innmeldingsskjemaet om
foreldres mobilnr.

Har du særskilte behov, ta kontakt i god tid, så legger vi til rette i
samarbeid med dere.
Spørsmål?
Ta kontakt med Erik Noddeland på tlf 95884792 (dagtid)
eller epost: erik.noddeland@agderkirken.no /
jan.inge.gundersen@agderkirken.no
Sentralbord, Kirken i Arendal: 370 13 580
Velkommen som konfirmant i Hisøy kirke!
Hilsen Erik Noddeland, sokneprest og Jan Inge Gundersen, kateket

Velkommen. Nå er det din tur til å

bli konfirmant på

Hisøy

SLIK MELDER DU DEG PÅ SOM KONFIRMANT PÅ HISØY:
Gå til Hisøy menighet sin nettside
http://www.hisoy.menighet.no/ og se etter en link for
påmelding. Du får tilsendt et engangspassord på mobil.
Ha et bilde klart eller ta en «selfie» (dette brukes kun av
konfirmantlederne for å lære seg navn og ansikt - Det skal ikke
publiseres) Dette bør gjøres innen 6. juni.

Velkommen søndag 10. juni kl 11 på
Innskrivingsgudstjeneste og info under kirkekaffen på Hisøy
menighetshus. Jan Inge -kateket og Erik – prest deltar

EN VIKTIG TID - ET VIKTIG VALG!
Du er bare et år unna en høytidelig dag i livet ditt.
Hvorfor velge å bli konfirmant? I konfirmanttiden møtes vi i
kirka og på menighetshuset får å tenke nye tanker
sammen om livet og om Gud.
JEG ER IKKE DØPT – KAN JEG KONFIRMERES?
Alle kan delta i konfirmantopplegget. Dåpen er en
forutsetning for å delta i den avsluttende
konfirmasjonsgudstjenesten. Hvis du ikke er døpt, kan du
være med i konfirmanttiden og velge om du vil døpes.
Dere bestemmer om det skal skje i en privat liten seremoni
eller i en gudstjeneste.

ANDRE TIDSPUNKTER
Konfirmasjonstiden strekker seg over ni måneder fra
august til mai. Gruppesamlingene er ca annen hver uke
og vi ønsker at det skal være på tirsdag ettermiddag for
eksempel kl 15-1630.
LEIR: 11.-13 januar så drar vi på leir til Gautefall.
Presentasjonsgudstjeneste i Hisøy kirke 2. sept kl 1100. Etter
det dra vi «Fortet» på aktivitetsdagen

.

KONFIRMASJONDATOER 2019 Hisøy kirke

Ønsker du å vite mere? Les brosjyren du tidligere har fått fra
kirken. Du finner også link til denne på konfirmant.no

Lørdag 4.mai
Søndag 5.mai
Lørdag 11.mai

Innskrivingsgudstjeneste og info søndag
10.juni kl 1100 på Hisøy menighetshus.

Meld inn deres ønske med eventuell en begrunnelse
i feltet «kommentar»

