Nå er det snart din tur!
Du er bare et drøyt år unna en høytidelig dag i livet ditt.
Velkommen til et gyllent år der får du lære mer om kirken og det som
skjer der, om deg selv og om Gud. Du får mulighet til å utforske noen
av livets store spørsmål sammen med andre. Konfirmanttiden betyr nye
og spennende opplevelser sammen med ledere og medkonfirmanter!

Denne invitasjonen sendes til Den norske kirkes medlemmer og
tilhørige i Hamar menighet som fyller 14 år i år. Dåp gir
medlemskap i Den norske kirke. Tilhørige er unge som ikke er
døpt, men med mor og/eller far som er medlem i Den norske
kirke.
Hva skjer?
Vi møtes i gjennomsnitt hver 3. uke fra september til mai. 8-9
konfirmantsamlinger er på ukedager fra kl. 14.15 til 17.15, og noen er
på andre tidspunkt. Når vi møtes etter skolen, starter vi med mat. Du
kan velge om du ønsker onsdag eller torsdag som møtedag (kryss av i
påmeldingsskjemaet). En mer detaljert plan får du ved oppstart.
Jeg er ikke døpt – kan jeg konfirmeres?
Du er velkommen til å delta i konfirmantopplegget selv om du ikke er
døpt. Dåpen er en forutsetning for å delta i den avsluttende
forbønnsgudstjenesten. Hvert år er det flere konfirmanter som blir
døpt. Dette avtales etter at du har meldt deg på.
Spesielle behov
Alle har krav på en konfirmanttid tilpasset sine behov. Er det noe som
gjør at du trenger et tilrettelagt opplegg, er det viktig at vi får vite
det. Alt som skrives i påmeldingsskjemaet er taushetsbelagt. Det går
også an å ta direkte kontakt med oss på telefon eller e-post.
Kostnader for konfirmantåret
Pris uten leir på Mesnali kr 600
Pris med leir på Mesnali kr 2100
Økonomi skal ikke være et hinder for å delta. Du kan få
støtte/redusert pris ved skriftlig søknad til oss.
OBS: Siste frist for endringer i påmeldingen:

FREDAG 10. JANUAR 2020.
Faktura sendes etter denne dato og i forkant av leir.

Felles konfirmantleir med Hamarkonfirmantene
Vi drar på konfirmantweekend til Mesnali 31. januar - 02. februar
2020. Det blir to døgn med aktiviteter, gudstjeneste, leker, sang,
musikk og mye mer. Denne leiren er en del av undervisningsopplegget
for konfirmantåret.

Bo-hjemme-leir
Dersom du ikke kan være med til Mesnali, deltar du på bp-hjemme-leir
sammen med Hamarkonfirmanter. Det blir 28. februar - 01. mars 2020.
Du sover hjemme, men opplegget på dagtid skjer i en av kirkene våre.
Gudstjenester
Gjennom året skal alle delta på minst åtte gudstjenester. På tre av
disse er man ministranter (medhjelpere) i mindre grupper, med enkle
oppgaver.
Solidaritetsaksjon
Tirsdag før palmesøndag, 31. mars, deltar konfirmantene på kirkens
bøsseinnsamling til Kirkens Nødhjelp. Dette er konfirmantårets
solidaritetsprosjekt. Her trenger vi foreldre til å kjøre og bake.
INFORMASJONSMØTE VED OPPSTART
- både for foresatte og konfirmanter
Vang kirke: tirsdag 27. august kl. 19.00/Øvre Vang kirke: torsdag 29.
august kl. 19.00. (Det er samme informasjon som blir gitt på begge
møter, så det er eventuelt mulig å komme på det andre møtet.)
Konfirmasjonsgudstjenester 2020
Vang kirke: Lørdag 6. juni kl. 11./13. Søndag 7. juni kl. 11.
Øvre Vang kirke: Lørdag 13. juni kl. 13. Søndag 14. juni kl. 11.

Ved påmelding velger du hvilken kirke du ønsker å konfirmeres i, og
hvilket klokkeslett. 9. klassinger bosatt i Smeby-/Solvangområdet,
tilhører også Vang menighet. Hvis du går på Børstad og heller vil følge
opplegget i Hamar menighet, er du velkommen til å melde deg på der.
Påmelding
Påmelding skjer elektronisk på www.kirken-hamar.no. Vi åpner for
påmelding torsdag 25. april 2019. De som er døpt andre steder enn i
Hamar eller Vang, må sende inn kopi av dåpsattesten til kirkekontoret.
Er du ikke døpt, krysser du av for det. For hjelp til å registrere
påmeldingen, ta kontakt med kirkekontoret.
Påmeldingsfrist: Fredag 31. mai 2019.
De som melder seg på innen fristen vil bli prioritert først med ønsker
om undervisningsdag.
Informasjon: Konfirmantens e-postadresse oppgitt ved påmelding, skal
være foresattes e-post. Vi vil gjerne ha tlf.nr. både til konfirmant og
foreldre/foresatte. Vi ber foreldre og konfirmanter å melde seg inn i
facebookgruppen Konfirmant Vang 2020, som brukes til løpende
informasjon og påminnelser.
Presentasjonsgudstjenester i september:
22. september i Vang kirke og 29. september i Øvre Vang kirke er det
presentasjonsgudstjeneste for konfirmantene. Alle får da en bibel som
vi skal bruke i konfirmanttiden. Foreldre og andre i familien/faddere er
spesielt inviterte til å delta sammen med konfirmanten sin.
Lurer du på noe?
Ta kontakt med sokneprest Irmelin Grimstad Bonden på epost:
vang.hamar.konfirmant@kirken.no
Kontaktinfo Vang menighet:
Telefon: 62 56 37 50 E-post: vang.hamar.konfirmant@kirken.no
Postadresse: Hamar og Vang kirkekontor, Holsetgata 2, 2317 HAMAR
Hjemmeside: www.kirken-hamar.no

