SOMMERLEIR – NYE VENNER – POPCORN - OPPLEVELSER FOR LIVET –
BLI KJENT MED KRISTEN TRO – UNDRING – MUSIKK – MISJON UTFORDRINGER FOR KROPP OG SJEL – NYE TANKER – LOVE –
BIBELEN – TILHØRIGHET – KONSERTER - GUDSTJENESTER

Påmeldingen åpner 15.juni!

Har du tenkt på konfirmasjon? I Kirken?!
Ett år igjen –
Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden?
Andre synes det er vanskelig å bestemme seg.
Dette året kan bli et annerledes år!
Du vil møte nye utfordringer og nye tanker.
Du vil bli kjent med menigheten og kirken der du bor.
Du må sette av tid til undervisning og samvær.
Til gjengjeld får du opplevelser, nye venner og ikke minst:
Hjelp til å undre deg over livet og finne ut mer om den kristne
tro!

Leir er gøy!
Vi reiser på leir – det er et minne for livet!  Noen konfirmanter
har av ulike årsaker ikke lyst til å dra på en stor leir. Da kan man
melde seg på bo-hjemme-leir.

Vårt undervisningsopplegg:
Presentasjonsgudstjeneste i januar 2019
Gruppesamlinger i vårsemesteret
Fasteaksjon før påske
Gudstjenester (totalt 8 stk inkludert
konfirmasjon)

Leir, du kan velge mellom:
KRIK 21.-25.juni
Skjærgårds 2. – 7. juli
Bo hjemme leir - to helger, ingen overnatting
Konfirmasjon i september 2019

Trenger du tilrettelegging?
Er du hørselshemmet og trenger teleslynge eller tolk?
Trenger du bibeltekster i punktskrift eller som lydbok?
Er du avhengig av krykker eller rullestol?
Eller er du avhengig av rutiner og ro rundt deg for å ha utbytte av
samlingene?
Dersom vi får vite om dette i god tid, er det lettere å lage en god
konfirmanttid for deg.
Vi kan tilby individuelt tilpassede konfirmasjonsforberedelser.

Konfirmantavgift:
Konfirmantavgift inkludert leir kr 3900,Bo-hjemme-leir blir rimeligere, maks 1500.
Konfirmasjonsleirene koster litt... men det er et minne for livet!
Blir det vanskelig med betalingen?
Ta kontakt med oss. Vi kan hjelpe til med å søke om støtte.

Innskriving til konfirmasjon:
Påmelding skjer på www.royken.kirken.no fra 15. juni!
Der finner du link til et påmeldingsskjema.
Kontaktinformasjon:
E-post: konfirmant@royken.kirken.no telefon 31 29 28 00
Besøksadresse: C.A Johansens plass, 3430 Spikkestad
Postadresse: Røyken Kirkelige Fellesråd, Postboks 14, 3431 Spikkestad

Facebookgruppe for konfirmanter og foresatte:
«Konfirmant 19 Røyken og Spikkestad»
«Konfirmant 19 Slemmestad og Nærsnes»
Åroskonfirmantene følger enten Slemmestad eller Røyken utfra hvilken undervisningsgruppe de går i.

Du finner oppdatert informasjon på våre hjemmesider:

www.royken.kirken.no Se punktet «konfirmasjon» i venstremenyen
Konfirmasjonsdatoer 2019!
Nærsnes kirke:

Søndag 15. september

Røyken kirke:

Lørdag 14. og søndag 15. september

Spikkestad kirke:

Lørdag 7. september

Slemmestad kirke: Lørdag 7.og søndag 8. september
Åros kirke:

Lørdag 7. eller søndag 8. september

Frist for påmelding 1.oktober

