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Nå er det snart din tur!
Konfirmasjon handler om ditt liv og dine spørsmål. Helt enkelt det
som er viktig for deg. Konfirmasjon handler også om å bli bedre
kjent med kristen tro; du får muligheten til å lære mer om deg
selv og om Gud, om kirken og det som skjer der. Du får muligheten
til å utforske mange spørsmål. Konfirmasjonstiden handler om
muligheten til å bruke nye sider ved deg selv, helt uten krav til
prestasjon.
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.

Konfirmasjonstiden i Hamar menighet
Samlinger i Storhamar kirke
Vi samles ca. en gang i måneden fra september til april, på tirsdag
eller torsdag, fra kl 14.45 til kl 17.15. Du kan velge dag når du
melder deg på. Vi serverer mat fra kl 14.15. slik at alle kan
komme rett fra skolen til undervisningen.
Gudstjenester
Gjennom året skal alle delta som medhjelpere i gudstjenesten,
ministranter, tre ganger. I tillegg deltar konfirmantene på Ung
messe, Jakobmesse og samtalegudstjeneste. Vi oppfordrer også
alle til å delta på flere gudstjenester, gjerne ifbm jul og påske.
Solidaritetsaksjon
Tirsdagen før palmesøndag, 31.mars, deltar konfirmantene på en
bøsseinnsamling til Kirkens Nødhjelp, kjent som Fasteaksjonen.

Konfirmantleir på Mesnali, 31. januar - 02. februar 2020
Vi reiser på konfirmantleir til Mesnali
leirsted, hvor vi har felles leir med
konfirmantene i Vang
menighet. Leiren er
helgen i fbm skolens
planleggingsdag, 31.
januar 2020. Vi reiser
fredag formiddag og
drar hjem søndag
ettermiddag.

Konfirmantleir er en god blanding
av lek og alvor:
Aktiviteter, undervisning,
fellesskapsopplevelser,
kveldssamlinger, underholdning,
måltider og samtaler.
Vi håper så mange som mulig blir med på
leir!
Vi ønsker ikke at økonomi skal
hindre noen i å bli med på leir.
Det er mulig å få hel eller delvis støtte
til leiren. Du kan få støtte/redusert pris
etter søknad til oss.

For de som ikke ønsker å være med på leir på Mesnali:
Vi arrangerer «Bo-hjemme-leir»28. februar - 01. mars 2020. Vi er
sammen fredag kveld, hele lørdag og feirer gudstjeneste sammen
søndag formiddag. Denne helgen vil også være felles med
Vangkonfirmanter. Leiren arrangeres i en av kirkene våre.
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. Vi feirer en felles dåpsgudstjeneste for dem det er aktuelt
for. Det er søndag 20. oktober kl. 13.30 i Storhamar kirke. Ta
kontakt med en av prestene om du har spørsmål rundt dette.
Spesielle behov
Alle har krav på en konfirmanttid tilpasset sine behov. Er det noe
som gjør at du trenger et tilpasset opplegg, er det viktig at vi får
vite det for å gi best mulig tilrettelegging. 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
Kostnadene vil variere kun med tanke på om du skal være med på
Mesnali leirsted eller om du velger Bo-hjemme-leir.
Pris uten leir på Mesnali kr 600.
Pris med leir på Mesnali kr 2100.
OBS: Siste frist for endringer i påmeldingen:
FREDAG 10. JANUAR 2020.
Faktura sendes etter denne dato og i forkant av leir.

To kirker - én menighet
Hamar menighet har to kirker: Hamar domkirke og Storhamar
kirke. Ajerelever konfirmeres i Storhamar kirke og Børstadelever i
Hamar domkirke. De som er bosatt i Smeby/Solvang – området og
går på Børstad ungdomsskole tilhører Vang menighet. Hvis dere
heller vil følge opplegget hos oss i Hamar menighet, er dere
velkommen til det.
Påmelding
Påmeldingen skjer elektronisk på www.kirken-hamar.no
Vi åpner for påmelding torsdag 25. april 2019. Det er viktig at
konfirmantens og foreldrenes kontaktopplysninger blir ført inn på
rett sted. Dette fordi vi da får sendt aktuell informasjon direkte til
den det gjelder. Mobilnummer er viktig!

Du 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.

KONFIRMASJONSGUDSTJENESTER 2020
Storhamar kirke:
Lørdag 2. mai (kl. 11/13/15) og søndag 3. mai (kl. 11/13).
Hamar domkirke:
Lørdag 9. mai (kl. 11/13/15) og søndag 10. mai (kl. 11/13).
VIKTIGE FRISTER OG DATOER
Påmeldingsfrist: Fredag 31.mai 2019
Begrensede plasser på hvert konfirmasjonstidspunkt, så vær rask!
Vi åpner for påmelding torsdag 25. april.
Informasjonsmøte for foreldre/foresatte
Storhamar kirke, torsdag 22. august 2019 kl. 18.
Lurer du på noe?
Ta kontakt med kateket Ragnfrid Granerud, tlf 90944731 mail rg569@kirken.no

Kontaktinfo:
Hamar menighet: www.kirken-hamar.no
Telefon: 62 56 37 50 E-post: konfirmant.hamar@kirken.no
Postadresse: Hamar og Vang kirkekontor, Holsetgata 2, 2317 HAMAR

