DEN NORSKE KIRKE
Vang menighet

Vang 28. august 2017

Takk for din påmelding som

Velkommen som konfirmant i Vang sokn. Din påmelding er nå registrert. Vedlagt dette brevet
ligger datoplan for høsten 2016(med forbehold om endringer). Gruppefordeling får dere også,
etter hvilken dag dere har ønsket.
30. august kl 19.00-20.00
Informasjonsmøte Vang kirke
31. august kl 19.00-20.00
Informasjonsmøte Øvre Vang kirke
Her vil vi gjennomgå konfirmasjonsåret og forklare opplegget. Dere velger selv hvilket møte dere
vil komme på.
Kick off for konfirmanter 2018 er torsdag 7. september kl 17.00-19.30. Hold av kvelden!
Utenom den dagen vil konfirmantsamlingene være fra 14.15-17.00, med mat de første 30
minuttene.
24. sept kl 11.00
Presentasjonsgudstjeneste i begge kirker
Du presenteres i den kirken der du skal bli konfirmert. Alle kommer fram sammen i kiken og får en
Bibel, som er den vi skal bruke i undervisningen. Meld gjerne fra hvis du vet du er forhindret fra å
kommme. Foresatte/familie er også velkommen denne dagen.
Konfirmanttiden i Vang består av samlinger i kirkestua og i Vang kirke, gudstjenestemedvirkning,
felles konfirmantleir med Hamar på Mesnalia 24.-26. november eller Bohjemmeleir 27.-29.
oktober og en del andre aktiviteter som dere skal få mer informasjon om etterhvert. I tillegg
legges det opp til mulighet for deltakelse på HEKTA leiren på Lillehammer i februar.
Vi vil tilstrebe at alle konfirmanter, uansett spesielle behov for tilrettelegging, skal få en fullverdig
konfirmasjonstid. Ta kontakt, dersom det er noe dere vil ha en prat om.
Det er opprettet en faceboookgruppe som heter: Konfirmant Vang 2018. Vi vil oppfordre både
konfirmanter og foresatte til å melde seg inn der! Der vil vi legge ut påminnelser og dokumenter
som vedrører konfirmasjonstiden. Viktig informasjon sendes også per mail.
Kjenner du noen som ennå ikke har fått meldt seg på? Da må de være raske med å ta kontakt.
Vennlig hilsen konfirmantansvarlige i Vang menighet
Espen Hjortland Valsø - kateket
Yohannes Shanka - kapellan
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Facebook-side: Vang menighet

Hjemmeside: www.kirken-hamar.no
E-postadr.: post.hamar@kirken-hamar.no
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