Siden weekenden kommer i august, ønsker vi at du
melder deg på innen 1. juni. Ved spesielle grunner kan
pamelding skje fram til 15. august. Uansett: Ta kontakt hvis du
ønsker å melde deg på.
Påmelding skjer slik:
Ga inn pa vare nettsider og meld dere pa elektronisk.
www.bamble.kirken.no/Tilbud/Konfirmasjon
Dere kan ogsa ringe for a fa hjelp til pamelding:
Bamble menighetskontor,
Europavegen 472, 3967 Stathelle
Tlf. tirs. ons. og tors kl. 9-14 tlf.35966990
Email: kontoret@bamble.kirken.no
Fortløpende info og kontakt vil forega via SMS
og i noen grad e-post.
Detaljert program for høsten 2019, vil foreligge i september.

Vi inviterer foresatte til et møte:
Bamble konfirmanter den 15.05.18 kl. 19.00
Herre konfirmanter den 16.05.18 kl. 17.00
Stathelle konfirmanter den 16.05.18 kl. 19.00

Den første konfirmanttimen:
Stathelle: 13.09.18, kl. 17.30, Stathelle kirke
Bamble: 20.09.18, kl. 17.30, Bamble menighetshus
Herre: 19.09.18, kl. 16.00, Herre kirke
Har du spørsmal ta kontakt. Vi gleder oss til a se deg.
Konfirmant ansvarlig:
Sigrid Thordardottir:
telf.: 45787278.
E-Post: sigrid@bamble.kirken.no

Vi ønsker deg velkommen som konfirmant 2019.
Samtaler, læring og opplevelser vil
gjøre oss mer kjent med Gud, Jesus og
det kirken star for. Kanskje vi sammen
kan forsta
mer av
den
verden vi
bor i, og
hvem Gud
er. Menighetene satser mye pa dere
konfirmanter, og vi gleder oss til a møte
dere.
Mange av dere har et travelt program hele
uka. Vi har derfor valgt a legge mye av
programmet vart til 2 leir-weekender.
Gjennom gudstjenester og samlinger der du
bor, ønsker vi at du skal føle deg hjemme i
kirken og menigheten din.
Vi starter opplegget var med en felles leir pa
«Knattholmen» fredag den 24.08 – søndag 26.08. Det er et
spennende leirsted pa ei øy utenfor Sandefjord.

Pa leiren vil du kanskje møte
utfordringer, men garantert glede
deg, og tenke: «Jeg greide det!» i
det du padler innover fjorden eller
rusler til en av læringsaktivitetene.
Utover høsten blir det samlinger
i ditt omrade ca. 1- 2 ganger i
mnd., med et variert innhold av undervisning, gudstjeneste og sosialt. I
tillegg drar vi i februar/mars til Gautefall på vinterleier, denne gang
i 2 puljer.
DÅP og Konfirmasjon hører sammen.
Ved a døpe deg som liten, har kirken regnet med at
du skal konfirmeres i Stathelle, Herre eller Bamble
kirke, alt etter hvor du bor. Hvis du ikke er døpt, kan
du bli døpt i løpet av tiden du er
konfirmant.
Konfirmasjonsgudstjenestene i 2019 blir som følger:
28.04 Stathelle kirke. kl. 10.30 og 12.30
05.05 Bamble kirke:
Rugtvedt kl. 10.00 og
Rønholt kl. 12.00
12.05. Herre kirke. Kl. 11.00

Vi tilbyr deg en konfirmanttid med et variert innhold av undervisning,
gudstjeneste og sosialt fellesskap. Vi ønsker for deg at du skal fa
oppleve vennskap, og fa hjelp til a mestre livet na og siden.
For a gi deg dette, trenger vi a være sammen: leve og oppleve.
Vi har derfor valgt å satse på «leir», og noen færre samlinger.
Det betyr at vi er avhengig av at du blir med på hele programmet.

Konfirmasjon med Leiraktivitet. En egenandel.
«Knattholmen» driver til vanlig leirskole, sa her far vi 3 maltider per
dagen. Til noen av aktivitetene ma vi leie instruktør, men de andre
greier vi selv. Vi er mange, og det blir viktig med unge med-ledere.
Dessuten bruker vi buss t/r, sa vi slipper a be foresatte kjøre.
Men selv om menighetene sponser konfirmantarbeidet, strekker ikke
dette til. Deltakerne ma derfor betale noe for transport t/r, kost, losji,
leirsted, miljøaktiviteter m.m.
Den første leiren gar til «Knattholmen» fre. - søn. 24.08 – 26.08. Her er
det en egenandel pa 900,- som dere far tilsendt en faktura i etterkant
av leieren. Hvis dere har info dere mener vi trenger vedr. allergi ets.
eller hvis det er særskilte behov som vedrører tur, undervisning ets.,
vennligst ta kontakt.

Pa nyaret, i feb./ mars, gar den tradisjonelle weekendturen til Gautefall
med «vinter-leir». Her ma vi ta med og lage maten selv. Denne turen er
det en egenandel kommer pa kr. 900.- pluss kr. 250.- for deg som
ønsker heis-kort. Faktura kommer i etterkant.
Begge leirene er obligatoriske i konfirmantprogrammet vi tilbyr.
Dersom dere har større problemer med å dekke disse utgiftene,
ber vi dere ta kontakt for hjelp med nedsatt egenandel.

