Konfirmant 2023

Vi kan tilby:
- God undervisning
- Fellesskap og god
stemning
- 5 dagers leir i august
- Nye bekjentskaper
- Gudstjenester laget
for ungdommer
- Festgudstjeneste/
konfirmasjon i
mai/juni

Velkommen som konfirmant i Åmli.

Velkommen til et spennende år!
TRO
Konfirmanttida er en tid for å
tenke nye tanker, få nye
opplevelser og kanskje ny
venner! Mange er usikre på hva
de tror når de begynner som
konfirmant. Hvor kommer jeg
fra? Hva skal jeg bruke livet til?
Finnes Gud? Hvordan skal jeg
forholde meg til seksualitet og samliv? Hvem er Jesus?
I konfirmasjonsåret er det tid og rom for å tenke og stille
spørsmål. En tid for å lære mer om Gud, seg selv og om andre
mennesker.
SAMLINGER
Det er mye som skal skje i konfirmasjonsåret.
Aller først drar vi på leir. Det skjer allerede på slutten av
sommerferien, 5.-9.august. Leir er mye lek og moro, men også
undervisning, så for dem som ikke har anledning til å være med vil
det bli noen helgesamlinger og/eller kvelder i stedet.
Høsten starter med presentasjonsgudstjeneste i din kirke, og året
avsluttes med samtalegudstjenester og festgudstjeneste i
mai/juni. Gudstjenestene er på mange måter pulsslagene i kirken
og i løpet av året blir du kjent med, - og deltar på ulike typer
gudstjenester. Det vil også bli noen undervisningssamlinger rett
etter skolen på tirsdager fra kl. 14.30.

LEIR
I år drar en stor gjeng fra
Tvedestrand, Søndeled,
Risør, Gjerstad, Vegårshei og
Åmli til Kvitsund v.g. skole
på leir. Dette blir en
kickstart på konfirmantåret!
Vi drar allerede 5. august, og
kommer hjem den 9.august.
Hvert internat har 8 – 9 rom,
og vi bor primært på tomanns-rom. Har noen behov for enerom
avtales det ved påmelding, og det vil da koste litt mer.
På leir leker, konkurrerer, lærer, flørter, synger, ber og bader vi, og blir kjent med nye folk. Mange sier at leir er det beste på hele
konfirmantåret. Eget infobrev om leiren kommer.
IKKE DØPT?
Hvis du ikke er døpt kan du likevel være konfirmant. Du kan følge
opplegget og finne ut mer før du bestemmer deg, og avtale dåp på
et senere tidspunkt.
KONFIRMASJON FOR ALLE
Vi ønsker å legge til rette for en
god konfirmasjonstid for alle. Si
fra dersom det er noe vi burde
vite om, - eller om det er behov
for et tilpasset opplegg.

Kristen
konfirmasjon
er for alle
Foto: Von/Kirkerådet

NOEN VIKTIGE DATOER:
Informasjonsmøte for konfirmanter og
foresatte: Tirsdag 24.mai kl. 19.00 i Åmli kirke
6. - 10. aug: Leir
4. sept: presentasjonsgudstj. Tovdal
11. sept: presentasjonsgudstjeneste Åmli
18.sept: presentasjonsgudstjeneste Gjøvdal
Konfirmasjonsdager vil bli publisert snart

PÅMELDING
Påmelding innen 16.juni skjer slik:

Foto: Von/Kirkerådet

Klikk her og du er nå inne på Min kirkeside. Verifiser ditt
telefonnummer og klikk deg videre til konfirmasjon og registrer
dine opplysninger.
OBS: PÅMELDINGSFRIST 16.JUNI ER SISTE SJANSE!!
Kontakt Gerd eller Liv på kontoret om du får problemer med å
melde deg på. Informasjonsmøte om av konfirmasjonstida blir
tirsdag 24.mai kl. 19.00 i Åmli kirke.
PRIS
En eventuell egenandel kan bli nødvendig.
KONTAKTINFO
Jarle Bryne, sokneprest:
Jarle.bryne@amli.kommune.no Tlf: 911 38 976
Gerd Kallevig, kontor og trosopplæring:
gerd.kallevig@amli.kommune.no Tlf 907 17 340
Liv Eikås-Homme, kirkeverge:
liv.eikas@amli.kommune.no Tlf: 941 63 084

