KJÆRE 13/14-ÅRING MED
FORESATTE!
VELKOMMEN TIL KONFIRMASJON!

INFORMASJON OM KONFIRMASJONSTIDA I
RINGERIKE

VELKOMMEN TIL KONFIRMASJON I DEN NORSKE KIRKE!
Skal du konfirmeres? Sjekk ut www.konfirmant.no og se om
konfirmasjon er noe for deg. Her finner du mye informasjon om det
å være konfirmant.

MANGE MENIGHETER, MANGE OPPLEGG
Her på Ringerike er det mange menigheter, og derfor litt
forskjellige opplegg og plan for konfirmasjonsåret. De fleste
menighetene har undervisning på ukedager, mange har det rett
etter skoletid. Ellers består konfirmantåret blant annet:
presentasjonsgudstjeneste, tjenestesøndager, leir, fasteaksjon,
samtalegudstjeneste, konfirmasjonsgudstjeneste m.m.
KONFLEIR
Alle menighetene har leir som en del av konfirmantåret. Mange av
menighetene vil ha leir i høstferien 05-08. oktober. Dette gjelder:
Hønefoss, Ullerål, Norderhov, Tyristrand og Ask. Sett av datoene
allerede nå! Vi vil informere om leir på informasjonsmøtene.
FELLESPROSJEKT- TEN SING
Ten Sing er et alternativt konfirmantopplegg for hele Ringerike.
Ten Sing har behov for sangere, musikere, teknikere lyd/lys/scene
og andre ting. Det er en glad gjeng, med gode unge og voksne
ledere. Ten Sing setter hver vår opp konsert! Som konfirmant får
du et spesialtilpasset opplegg, slik at du følger undervisning med
Ten Sing, men er med på de store fellestingene med "din" kirke og
menighet. Kryss av om du ønsker å være Ten Sing-konfirmant!

INNMELDING

PÅMELDINGSFRIST TIRSDAG 22. AUGUST

Du er ikke automatisk påmeldt som konfirmant. Du må selv skrive
deg inn via våre nettsider www.ringerike.kirken.no. Klikk deg inn
på «påmelding til konfirmasjon».

Velg menighet og følg instruksjonene. Vær nøyaktig, vi har over
250 konfirmanter som registreres og har begrenset med telefontid.
Du velger enten «undervisning» eller «Ten Sing.» Skriv gjerne
noen ord om deg selv (interesser, noe vi bør vite om).
Foresattes kontaktinfo fylles også inn.
Har du behov for tilpasset undervisning eller økonomisk støtte
så skriv det også. Alle som vil kan være konfirmant!
NB: Det er viktig at kontaktinfo og særlig epost og mobil er korrekt
både på foresatte og konfirmant. Vi bruker denne informasjonen
som informasjonskanal.
Tidspunkt for selve konfirmasjonsdagen ser du når du velger
menighet.
Det er også mulighet å bytte menighet eller dag senere hvis du
ombestemmer deg.

INFORMASJONSMØTER FOR KONFIRMANTER OG FORESATTE

På informasjonsmøtet får dere vite mer om opplegget for
konfirmantåret. Det er flott om vi treffer så mange som mulig av
dere på disse møtene.
Hønefoss:
Norderhov:
Ask:
Tyristrand:
Ullerål:
Haug:
Lunder og Veme
Hval, Nes og Viker:

Torsdag 08. juni
Tirsdag 06. juni
Tirsdag 06. juni
Tirsdag 06. juni
Torsdag 08. juni
Tirsdag 06. juni
Torsdag 08. juni
Torsdag 15. juni

kl. 18 i Hønefoss kirkestue
kl. 17 i Norderhov kirke
kl. 18 i Ask kapell
kl. 19 i Tyristrand kirke
kl. 18 i Ullerål kirke
kl. 18 i Haug kirke
kl. 17 i Lunder kirkestue
kl. 18 i Hval kirkestue

VI ER STOLTE AV KONFIRMANTENE VÅRE OG ØNSKER DEG
VELKOMMEN TIL ET SPESIELT ÅR I KIRKA

PÅMELDINGSFRIST ER TIRSDAG 22. AUGUST
Spørsmål?
Klikk deg inn på:
www.konfirmant.no
http://www.ringerike.kirken.no
Du finner kontaktinfo under «kontakt oss» på nettsiden vår.
Velkommen til konfirmasjon!
Med hilsen prester, konfirmantlærere og frivillige i Ringerike.

