Konfirmant i Haugesund Misjonskirke 2021
Velkommen som konfirmant i Haugesund misjonskirke! Gjør deg klar for et kjekt og lærerikt
år! Gjennom konfirmasjonsåret legger vi stor vekt på det sosiale. Vi ønsker at ungdommene
skal få bli godt kjent, derfor har vi i løpet av året mange kjekke aktiviteter. Året starter med
en kick-off i september. I løpet av året går vi gjennom det spennede opplegget Tentro, som er
fullt av relevant undervisning. Vi går gjennom mange store temaer og opplegget tar tak i
tenåringers hverdag og virkelighet og knytter det opp mot tro. Selve høydepunktet og
avslutningen på året er konfirmasjonsgudstjenesten søndag 5.september. Vi satser på at det
blir et bra år med nye oppdagelser og gode opplevelser!
De faste undervisningssamlingene er ca. annenhver torsdag kl. 19-21 i 2.etg i kirka (detaljert
program kommer). Vi forventer at konfirmasjonssamlingene prioriteres, så vi har et
oppmøtekrav på minst 12 av 15 samlinger. Om det er en gang man ikke kan komme, så må
foreldre gi beskjed. I tillegg skal konfirmantene delta på 4 gudstjenester (søndag kl.11) + 4
UNG-møter (fredag kl. 20.00). Da skal det fylles ut et enkelt skjema.
Det stilles ingen krav til konfirmantene i forhold til tro eller medlemsskap i kirka. Her er alle
velkommen! Vi kommer til å snakke om dåp og legge til rette for at de som ikke tidligere er
døpt får muligheten til dette, men igjen: ingen krav! Det vil også bli mulig for konfirmantene
å bli medlem i trossamfunnet Misjonskirken Norge.
Påmelding og betaling
Påmelding for konfirmasjonsåret 20/21 skjer på eget påmeldingsskjema på våre nettsider.
Påmeldingsavgift og kontingent er kr 1500,-. Betales inn på konto 3240.18.25117. Merk
innbetalingen med «Navn kontingent 2020-21». Frist for påmelding og betaling er
1.september.
Tur
Vi har tidligere år reist på en utenlandstur. Når det gjelder konfirmantåret 2020/2021 så er
det noe usikkert enda om det blir utenlandstur eller om det blir et innenlands alternativ.
Dette vil vi komme tilbake med mer informasjon om når det er klart. Turen vil koste ekstra.

Spørsmål og informasjon
Underveis i konfirmasjonsåret vil vi kommunisere med konfirmantene og foreldre fortrinnsvis i
facebook-gruppe. Søk opp «konfirmant Haugesund Misjonskirke 2021» og bli med i denne
gruppen. Har du ikke mulighet til å bli med i gruppen, så gi beskjed så vil du få informasjon på
e-post/SMS.
Om noen av konfirmantene har spesielle behov/utfordringer, er det viktig at vi får vite om
dette så tidlig som mulig! Dette både med tanke på tur og for å kunne ivareta alle på best
mulig måte.
Om dere lurer på noe ta kontakt med hovedleder Brynhild Brandtzæg (e-post:
brynhild@haugesundmisjonskirke.no / Tlf. 95927477)
Vi gleder oss til å bli bedre kjent med dere, både konfirmanter og foresatte.
Hilsen alle konfirmantlederene J

