Viktig informasjon:

Konfirmant i 2017?

Konfirmasjon i Skoger menighet:
Tirsdag 26. april 2016 kl. 18.00
Informasjonsmøte og innskriving for konfirmanter og foreldre i
Skoger kirke.
Informasjonshefte om konfirmantåret og påmeldingsskjema deles
ut på møtet – det vil dessuten bli gitt viktig informasjon.

Konfirmasjon i Konnerud menighet:
Mandag 18. april 2016 kl. 18.00
Informasjonsmøte for konfirmanter og foreldre i Konnerud kirke.
Informasjonshefte om konfirmantåret og påmeldingsskjema deles
ut på møtet – det vil dessuten bli gitt viktig informasjon.
PåmeldingDel 1 leveres digitalt. Info om dette på møtet.
Onsdag 27. april 2016 kl. 16.00
Innskriving til konfirmasjon for de med etternavn fra A-J
Onsdag 27. april 2016 kl. 17.00
Innskriving til konfirmasjon for de med etternavn fra K-Å
Konfirmantene møter opp på innskrivingen med ferdig utfylt
påmeldingsskjema (Del 2), samt dåpsattest og evt. andre vedlegg.
Hvis du har spørsmål kan du sende e-post til kateketen:
vaskinn@drammen.kirken.no eller ringe 32 98 92 88

Konfirmantåret 2016/2017
i Skoger og Konnerud kirke
Illustrasjon: Birgitte Kolbeinsen

Til deg som er født i 2002!

Hva skjer?
Sommerleir eller høstleir? (Konfirmantene deltar på én av de to leirene.)

Velkommen som konfirmant i Skoger og Konnerud menigheter!
For kort tid siden mottok du antagelig et hefte som heter
”Konfirmant 2017”. I dette heftet kan du lese om konfirmasjon.
Skoger og Konnerud samarbeider om konfirmantarbeidet, men mye av
undervisning, konfirmasjon m.m. skjer i den menigheten konfirmanten bor. På
informasjonsmøtet i april vil vi informere om konfirmantopplegget, og du vil
også få utdelt et informasjonshefte som sier mer om konfirmantåret.
De fleste av de som blir konfirmert ble døpt som barn. Du som ikke er døpt, er
også velkommen som konfirmant. Du hører til hos Gud, for du er skapt i hans
bilde. Du skal få tro på han, og når du er klar for det, kan du bli døpt.

Ta med til innskrivingen:
1. Dåpsattest (om du ikke er døpt i Drammen)
2. Ferdig utfylt skjema (gjelder bare Konnerud)

Konfirmanter med andre behov
•
•

Konfirmanter med spesielle behov har krav på et tilrettelagt opplegg.
Konfirmanter som ikke kan/ønsker dra på leir;
vi tilbyr en ordning som Hjemmekonfirmant
TA KONTAKT SÅ VI KAN FINNE ET GODT ALTERNATIV

Dette brevet sendes til alle dere som er medlemmer eller regnes som
tilhørende i Den norske kirke. Det vil si alle som er døpt og der hvor en av
foreldrene er medlem av Den norske kirke.
Hvis du ikke kommer inn under dette og mener det er feil at du står på denne
listen, ber vi om at dere tar kontakt med Kirkekontoret i Drammen slik at vi
kan få rettet opp våre lister. Deres telefonnummer er 32 98 91 00.

Undervisning:
Halvparten av konfirmantundervisningen skjer på leir. Resten av undervisningen fordeles på høst- og vårsemesteret, dobbelttime ca. hver tredje uke.
Gudstjenester og tjenesteoppgaver:
Konfirmantene deltar på gudstjenester og tjenesteoppgaver i løpet av året.
Tirsdag 4. april deltar konfirmantene i den årlige innsamlingsaksjonen til
Kirkens Nødhjelp. Foreldre blir spurt om å delta med kjøring/baking.
Nattcup i Drammenshallen
En natt i vårsemesteret samles konfirmanter fra Drammensområdet til sportslige
og sosiale aktiviteter i Drammenshallen.
Se mer informasjon: http://www.drammen.kirken.no/konnerud
http://www.drammen.kirken.no/34586/507/1045-7905.html

Konfirmasjonsdager i Konnerud kirke 2017:
Søndag 21. mai, torsdag 25. mai (Kristi Himmelfartsdag) og søndag 28. mai
(Hvis to konf.gudstj. pr. dag; kl. 10.30 og 13.00/ Hvis en konf.gudstj. kl. 11.00)

Konfirmasjonsdag i Skoger kirke 2017:
Søndag 11. juni kl. 11.00

