”En spesiell, morsom og
lærerik tid…..”

Konfirmanttiden på Storhaug skal
være en mulighet for deg som vil lære
mer om hva det betyr å være kristen.
Dette utforsker vi gjennom både teori
og praksis; gjennom undervisning og
gjennom det å leve sammen som
kristne, enten vi er på leir, på storfestival eller er med på aktiviteter i
kirken.

Konfirmanttiden på Storhaug skal
være et sted der du opplever at dine
spørsmål om troen blir tatt på alvor
og det skal være et trygt sted der du
tør å spørre dem…..

Til foreldre/foresatte:
For kommende år har vi valgt å ha et felles
opplegg for St. Johannes, Varden og Vassøy
menigheter.
Vi ønsker deres ungdom hjertelig velkommen
som konfirmant hos oss her på Storhaug, og
ønsker å gi konfirmanten et kjekt og meningsfylt
år.
For å oppnå det ønsker vi et godt samarbeid,
kirka, konfirmantene og foreldre/foresatte
i konfirmantperioden vil det være ting som vi
trenger hjelp av foreldre til å gjennomføre,
dette vil dere få mer informasjon om gjennom
programmet for året og foreldremøte.
For at konfirmantopplegget skal ha god kvalitet
og gjennomføres på en god måte er det viktig at
hver enkelt konfirmant møter opp til undervisningen og andre arrangementer i forbindelse
med konfirmantåret. Ved starten av konfirmantåret vil det bli sendt ut program for semesteret.
Konfirmantopplegget inneholder turer og annet
ekstra og der vil derfor bli en egenandel for
tur—slik at totale utgifter blir 2000 kroner for
hele året.. Samtidig er det slik at ingen skal være
forhindret fra å være med på dette året av økonomiske grunner.
Ta kontakt ved spørsmål og velkommen som
konfirmantforeldre/foresatte i kirken på Storhaug.
Første samling for både konfirmanter og foreldre blir i St. Johannes kirke: Tirsdag 29. aug.
klokka 18.00 til 19.30.

Hovedansvarlige for året:
Prest i St. Johannes: Aslaug Austbø
Prest i Varden: Anders Hildeng Næss
Smågruppesamling på Konfirmant-cup

Telefon: 51 84 04 00

Kirken på
Storhaug

St. Johannes, Varden og
Vassøy menigheter
inviterer deg til
konfirmanttiden
2017—2018

Et år du sent vil glemme. Et år å huske tilbake på.
Dette kan du ikke gå glipp av…...

Utdrag fra programmet for
2017/2018

Hva skal vi gjøre et helt år ???
Hjertelig velkommen til konfirmanttid på Storhaug. Vi ønsker å gi deg et konfirmantår som er
spennende og variert. Vi starter konfirmantåret
med en ”Bli kjent” - samling i kirken.
Etter dette er konfirmantåret i gang. Vi kommer til
å ha om lag 30 timer med
variert undervisning. Som
konfirmant får du også
tilbud om en konfirmantweekend til Berlin— en
Bilde fra bli-kjent-treff. spennende og innholdsrikopplevelse. Som konfirmant skal du også gå på 8 gudstjenester gjennom
året og i noen av disse vil du få oppgaver.
Vi kommer også til å jobbe med et prosjekt om
nestekjærlighet som skal ende opp i en presentasjon for foreldre og familie i kirken til våren
2018. Til våren blir det også konfirmantcup I
Ynglingehallen her i Stavanger der du vil ha en
kveld med gudstjeneste, sport og leker sammen
med flere hundre andre konfirmanter.
Som konfirmant på Storhaug stilles det krav til
deg; at du møter opp når du skal og at du viser
interesse for undervisningen og aktivitetene.
Samtidig skal vi gjøre vårt ytterste for å gi deg
tilsvarende høy kvalitet tilbake. Vi legger vekt på
at konfirmantundervisningen er et tilbud til deg—
og at vi derfor er tydelige allerede på forhånd ift
rammer og forventninger fra vår side. Velkommen som konfirmant!

Undervisning i kirkene
2. Gudstjenestedeltakelse
3. Bli kjent kveld
4. Loppemarked om høsten
5. Være med på St. Johannes og
Varden—dagene
6. Weekend til Berlin med prosjekt
7. Konfirmantcup i Ynglingehallen.
8. Presentasjon av prosjekt
9. Faste-aksjon før påske
10. Konfirmasjonsdagen:
1.

5.

og 6 mai i Varden kirke
6. mai i Vassøy kapell
13. mai i St. Johannes kirke

Påmelding, hvor og når?
For å bli konfirmant på Storhaug til
høsten, må du møte opp til påmelding sammen med en foresatt:

Tirsdag 13. juni
i St. Johannes menighetssenter.
Kirken er åpen fra 18.00 til 20.00.
(inngang fra parken)
Ta med deg:
En kopi av eller den originale dåpsattesten din (tar du med originalen
kopierer vi den for deg her—så får
du originalen med deg hjem igjen).
Ta også med følgende skjemaer i
utfylt stand: Innskrivningsskje-

ma, kontrakten og registreringsskjema.
Skjemaene og mer informasjon om
året finner du her:
www.johannes-menighet.no
På tur i Berlin med en gruppe konfirmanter fra Stavanger...

