Noen viktige datoer (Dere får en fullstendig årsplan ved oppstart)
01. jun 2021
29. sept 2021
13. okt 2021
24. okt 2021
April 2022
Uke 27 2022
04. sept 2022
10. sept 2022
11. sept 2022

Foreldremøte på Menighetssenteret
Infomøte for konfirmanter og foresatte på Menighetssenteret
Bli kjent-dag med konfirmantene
Presentasjon av konfirmantene
Fasteaksjon
KonfCamp leir på Risøya
Konfirmasjon Froland
Konfirmasjon Froland
Konfirmasjon Mykland

Velkommen
som konfirmant i

Froland og Mykland

Pris
I utgangspunktet er konfirmasjonsforberedelsene i Froland Menighet
gratis, men vi tar litt betaling på enkelte arrangement. Konfirmantturen,
som er frivillig, vil imidlertid koste litt.

KonfCamp café og bading på konfirmantturen

Påmelding.
Påmelding til konfirmantforberedelsene i Froland menighet foregår
elektronisk. Gå inn på https://minkirkeside.no/froland og fyll ut
skjemaet. Marker positivt på spørsmål om kontakt på sms og e-post.
Det letter kommunikasjonen veldig.
Har du spørsmål vedrørende dette så ta kontakt på e-post eller kom
innom menighetskontoret.
Trenger du tilrettelegging, har sykdommer/allergier eller andre ting som vi
bør ta hensyn til er det fint om du/dere tar kontakt. Vi vil at alle skal
oppleve en god og trygg konfirmantforberedelse.
Påmeldingsfrist:

Den norske kirke, Froland Menighet

Helst innen 1. juli 😊😊
Til deg som fyller 14 år

Du står nå overfor valget om du vil bli konfirmert. I kirken er det rom for både tvil,
tro, undring og ulike meninger. Valg av konfirmasjon handler ikke nødvendigvis
om hvilke svar du har funnet, men like mye om hvilke spørsmål du stiller.
Konfirmasjonsforberedelsene her i Froland
Vil gi deg mulighet til å
• Tenke selv og gjøre deg opp egne meninger
• Stille spørsmål og finne egne svar
• Lære mer om Bibelen
• Snakke om den kristne tro
• Få nye tanker om livet
• Engasjere deg i kirkens arbeid
for miljø og solidaritet
• Bli kjent med kirken
• Delta på ulike aktiviteter
Første samling:

Bli-kjent dag

Gudstjenester
Som et ledd i konfirmasjonstiden deltar dere også i en del gudstjenester.
Til sammen skal konfirmantene være med på 8 gudstjenester i løpet av
konfirmanttiden.
To av disse kan erstattes av andre samlinger i Unge Kristne. Mer informasjon om
dette får dere når vi samles i høst.
Den første gudstjenesten som alle skal møte på er;
Søndag 12. september for dere fra Mykland
Søndag 24. oktober for dere fra Froland og
Her vil dere bli presentert for menigheten og motta en bibel i gave fra
menigheten. NB: Det er en viss mulighet for at datoene blir endret, på grunn av
det endeløse surret med utsettelser av kirkelige arrangementer pga covid-19.
Hvilken konfirmasjonsdag får konfirmantene?

Husgruppe

Konfirmantåret starter med en informasjonsmøte for konfirmanter og foresatte
Onsdag 29. september kl. 18:00-19:00 på menighetssenteret.
Det gjelder både Frolands- og Myklandskonfirmantene.
Her vil dere få litt mer informasjon om konfirmantåret og du får anledning til å
komme med de spørsmål du måtte ha.

Vi har en konfirmasjonsgudstjeneste i Mykland 11. september kl. 11.
I Froland kirke har vi fire konfirmasjonsgudstjenester fordelt på en lørdag og en
søndag: Søndag 04. september. og lørdag 10. september kl. 10:30 og 12:30.
Det er mulig å komme med ønsker ved påmelding, men vi må passe på at det
fordeler seg noenlunde jevnt ut over de forskjellige konfirmasjonsgudstjenestene.
Når alle er påmeldt og har kommet med sine ønsker setter jeg opp et forslag. Alle
får som regel ønsket om dag oppfylt.
Så det ordner seg, men jo tidligere jeg vet om deres ønske jo bedre er det.

Undervisningen vil høsten 2021 for det meste foregå i oddetallsuker.
Det vil også bli noe opplegg en eller to fredager/lørdager.
Nærmere spesifisert plan blir utdelt på første samling.
Dere vil kunne velge undervisning på onsdag eller torsdag.
Til foresatte.
Onsdag 29. september kl. 18:00-19:00 blir det et informasjonsmøte om
konfirmasjonsforberedelsene på menighetssenteret. Denne samlingen er for
både foresatte og konfirmanter, for både Frolands- og Myklandskonfirmanter.
Ønsker dere å vite mer kan dere ta kontakt med kateketen på epost:
torgeir.vaernesbranden@agderkirken.no
Det står også en del på hjemmesiden vår: www.frolandmenighet.no
Trykk på kirkelige handlinger og vider på konfirmasjon og du vil finne mer
informasjon. Det blir også opprettet en lukket gruppe på Facebook dere kan bli
medlemmer av. Den heter Konfirmant Froland 2022

Froland kirke 04. og 10. september

Mykland kirke 11. sept

