KONFIRMANT I LILLESAND MENIGHET
Meld deg på nå! Det er en opplevelse for livet!

Konfirmant 2018
«Skal jeg være konfirmant?»
 Det er ditt valg å være konfirmant eller å ikke være konfirmant. Det er et viktig
valg. Det finnes mye spennende en 14 - 15 åring kan velge å holde på med. Vi
anbefaler at du bruker en del av din tid på dine verdier, ditt livssyn og deg selv
dette året. Du står på terskelen til å bli voksen. Det er stadig mer krevende å være
voksen i vårt samfunn. Konfirmasjonstiden er til for å hjelpe deg med dette.
 Kirken tilbyr dere konfirmasjon for å oppfylle et løfte som ble gitt da dere ble døpt:
"Å lære dere opp i den kristne tro og gi dere opplevelser i møte med livet,
mennesker og kirka".
Hvis du ikke er døpt, kan du likevel delta i opplæringen. For å bli konfirmert må du
være døpt, og udøpte deltakere kan bli døpt i løpet av konfirmantåret.
 Vi gir deg undervisning og samtale, du deltar på weekend, gudstjenester og
aktiviteter. Du får være med at hjelpe andre. I tillegg blir det ulike gode og
spennende tiltak i samarbeid med UNG.
 Opplegget foregår i fritiden.
Nærmere opplysninger vil bli gitt foreldre/foresatte og konfirmanter i mail/brevs
form etter at dere er påmeldt.
Ved påmelding forplikter du deg på å gi konfirmasjonsopplegget forkjørsrett i
forhold til andre aktiviteter.

Påmelding
Hver konfirmant er en medspiller. Vi skal ikke kreve for mye av deg, og vi ønsker å
understreke at menigheten, foreldre og konfirmanter sammen har et ansvar for at
konfirmasjonstiden blir så vellykket som mulig ☺

Påmelding foregår på hjemmesiden til Lillesand menighet. Gå til påmelding av konfirmanter
på forsiden. Etter påmeldingen sendes en bekreftelse på påmeldingen tilbake på mail.

www.lillesand.kirken.no
Dere kan allerede melde dere på nå. Siste frist er før skolestart. Skulle det bli problemer med
påmeldingen så er du velkommen å henvende deg til kirkekontoret på tlf. 37 26 81 81 eller
kirkekontoret@lillesand.kommune.no

Viktige datoer:
 Foreldremøte mandag 28. august kl. 20:00 på
Tingsalen.
 Første konfirmantsamlinger: 9.1 og 9.2 møter onsdag
30. august kl.12.10 I Lillesand kirke.
9.3 og 9.4 møter kl.13.45 samme dag i Lillesand kirke
(mer info kommer på foreldremøtet).
 Konfirmantpresentasjon blir på gudstjenesten i
Lillesand kirke 3. september kl.11
 Fredag 15. – søndag 17. september:

Konfirmantweekend på Havglimt!

Velkommen som konfirmant i år 2017 og 2018 etter Kristus!
Vennlig hilsen
Helgi Jacobsen, kateket.

