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Froland 11. juni 2019 
 

Hei. 
 
   I vår fikk du en brosjyre i posten med tittelen konfirmant 2020. Her sto det litt om hva 
konfirmasjon er og litt om noe av det som kan skje i løpet av en konfirmasjonstid.  
Mandag 17. juni kommer jeg innom skolen og informerer litt om hvordan 
konfirmantforberedelsene i  Froland menighet er. 
Men vedlagt ligger en brosjyre som sier litt om opplegget og noen datoer for det vi kan tilby i 
Froland.   
 
  Hvis du interessert i dette så går du inn på https://minkirkeside.no/froland og fyller ut 
påmeldingen elektronisk. Få med foresatte og deres e-poster også samt korrekte 
telefonnummer. 
Fristen er: Så fort som mulig  . Helst før 1.juli.  
  Så møter dere på menighetssenteret torsdag 29. august kl. 14.45 – 16:00 for å få mer 
informasjon og bli fordelt på undervisningsgrupper. 
   
  Et par datoer som kan være greit å merke seg alt nå er: Lørdag 31. august har vi en bli 
kjent dag  med mye leik og moro på Menighetssenteret. Denne starter klokken 18 og etter en 
pause blir vi med på Unge Kristnes åpning av høstsemesteret fra kl. 20-23.      
søndag 1. september vil dere som skal konfirmeres i Froland bli presentert for menigheten 
på gudstjenesten..  
For dere som er fra Mykland vil det samme skje søndag 25. august. 
 
 Resten får dere konfirmanter vite når vi samles 29 august 
 
Skal du konfirmere deg i en annen menighet eller du vil konfirmere deg borgerlig evt. ikke 
ønsker å konfirmeres  så kan du se bort  i fra dette brevet.  
 
Du kan lese mer om konfirmantopplegget ved å klikke deg inn på:  
www.frolandmenighet.no klikk på fanen kirkelige handlinger og videre påt konfirmasjon  da vil 
du komme inn på konfirmantsidene. På facebook har jeg opprettet en lukket gruppe. Dvs. at 
alle kan se hvem som er medlemmer, men bare vi som er medlemmer ser hva som står der 
og sies der. Denne gruppen er for dere konfirmanter og også dere foresatte. Dette erstatter 
ikke annen informasjon, brev og sms, men det er en fin måte for dere som alt er på facebook 
til å få svar på spørsmål og informasjon om ting som skjer. Klikk dere inn på facebook og søk 
gruppen: 
Konfirmant Froland 2020 be om å bli lagt til og jeg legger deg til. 
 
Håper dette så litt interessant ut. 
 
Hilsen  
 

 
 
Øystein Vaaje 
Kateket 
 

Til foresatte. 
Onsdag 28. august 
Kl. 19.30 – 21.30 
vil det bli informasjonssamling  
for foresatte på 
Menighetssenteret 
 

http://www.frolandmenighet.no/
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Regler for deltakelse i konfirmanttiden i Froland Menighet 
 
Det er frivillig å være konfirmant, men har du meldt deg på, er undervisningen obligatorisk. 
For at konfirmanttiden skal bli en fin tid for alle er det viktig at alle gjør sitt for at den blir det. 
  
Konfirmantlæreren skal sørge for: 

- Møte godt forberedt til alle samvær 
- Å gi viktig informasjon skriftlig. 
- At programmet ikke endres uten gode grunner. 
- At evt. endringer i programmet blir gitt i så god tid som mulig. 
 

Konfirmanten skal: 
- Møte presis til alle samlingene i konfirmantforberedelsene 
- Ha med seg konfirmantbibelen dersom ikke annet er sagt. 
- Å vise respekt for ledere og med konfirmanter og gjøre sitt for at alle skal trives i 

konfirmanttiden. 
- Gi melding dersom det er noe en vil endre på, eller om en syk/bortrest og ikke kan 

møte 
- Møte på åtte gudstjenester i løpet av konfirmantåret, en av disse skal være en 

søndagskolemesse på Menighetssenteret. To av gudstjenestene kan byttes mot fire 
samlinger i Unge Kristne. 

 
Foreldre /foresatte 

- Skal hjelpe konfirmanten til å gjennomføre konfirmasjonstiden. 
- Informere om ting som er viktig for at konfirmanten får en trygg og opplevelse av 

konfirmantåret. Det være seg spesiell tilrettelegging, sykdommer, allergier, vanskelige 
relasjoner m.m. Vi har taushetsplikt. 

- Det forventes hjelp til enkelte arrangement f.eks. kjøring og baking til fasteaksjon 
tirsdag 2. april etc.. 

 
 
 
 
 
Mvh 

 
 
Øystein Vaaje 
Kateket 
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