Kirkene i Hurum
2019

Kjære 14 åring med foresatte
Du har nettopp fått en brosjyre i
posten om kirkelig konfirmasjon 2019.
Her er litt info fra kirkene i Hurum om
hvordan konfirmasjonstiden er hos
oss.
Foto: Bo Mathisen

Hvem er konfirmasjonen for?
Alle er velkommen til å være med i konfirmantopplegget for å
lære mer om kirken og den kristne tro. For å være med på den
avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten må du være døpt. Er du
ikke døpt, kan du bli det i løpet av konfirmanttiden.

Hva tar vi opp i konfirmasjonstiden?
Vi snakker blant annet om vennskap og relasjoner, selvbilde og
menneskesyn, gudstjenesten, bibel og bønn, hvem er Jesus og
andre temaer som er aktuelle for ungdom.

Hva skal konfirmantene være med på?
Det blir bl.a. undervisning, temasamlinger, gudstjenester, leir og
innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp.
Undervisningen foregår på Sætre og
Tofte ungdomsskoler. Tirsdager på
Tofte ungdomsskole og onsdager på
Sætre ungdomsskole.
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Gudstjenester: konfirmantene skal delta på til sammen 8
gudstjenester (inkludert presentasjon, medhjelper, samtale- og
konfirmasjonsgudstjenesten)

Leir:
KRIK KonfAction i Bø i Telemark 21.-25. juni 2019. Mange
spennende aktiviteter og mer enn tusen konfirmanter. Bo
hjemme-leir er for de som av ulike årsaker ikke kan delta på
KonfAction. Leiren er på fire dager fordelt på to helger. Dato
kommer senere.

Hva innebærer selve konfirmasjonsdagen?
Konfirmasjon er en forbønnshandling hvor vi ber Gud om å
velsigne og styrke hver enkelt konfirmant.

Konfirmasjondager 2019:
Filtvet: 7. og 8. september
Kongsdelene: 14 og 15. september
Hurum: 21. september
Holmsbu: 22. september
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Konfirmantavgift:
Pris inkludert KRIK KonfAction kr. 3700,Pris inkludert Bo hjemme-leir kr. 850,Hvis det blir vanskelig med betalingen kan du/dere ta kontakt
med oss. Vi hjelper til med søknad om støtte.

PÅMELDING
Frist: 1. september 2018
Vi har internett påmelding:
http://www.kirken-hurum.no
Har dere problemer med å komme inn på nettet, ta kontakt
med oss. Alle som har meldt seg på, vil få en bekreftelse
per mail med flere opplysninger om programmet for
konfirmasjonstiden.

Hurum kirkekontor: man—fre kl. 09-15
Telefon: 31292800
Mail: post@kirken-hurum.no

Med vennlig hilsen Kirkene i Hurum
Hanne Dyrendal
Sokneprest i Filtvet/Tofte

Ragnar Elverhøi
Sokneprest i Hurum

Velkommen til konfirmasjon!

