SEMESTERPLAN Sammen FORandre
Skrevet ut: 12. januar 2018

DATO:

KLOKKESLETT:

STED:

ARRANGEMENT:

Onsdag 10. jan.

Kl. 1600 – 1730

Olsvik kirke

Gruppesamling
Frist for levering av leksjon nr.
5

Onsdag 31. jan.

Kl. 1600 – 1730

Olsvik kirke

Gruppesamling

Onsdag 14. febr.

Kl. 1600 – 17300

Olsvik kirke

Gruppesamling
Frist for levering av leksjon nr.
6

Torsdag 22. febr.

Kl. 2000 – 2130

Olsvik kirke

Seminar om begravelse

Onsdag 7. mars

Kl. 1600 – 1730

Olsvik kirke

Gruppesamling
Frist for levering av leksjon nr.
7

Kl. 1100 – 1230

Olsvik kirke

Ung messe

Mandag 19. mars

Kl. 1600 – 1830

Olsvik kirke

Seminar om fasteaksjonen

Tirsdag 20. mars

Kl. 1700

Olsvik kirke

Fasteaksjonen
Frist for levering av leksjon nr.
8

Mandag 15. jan.

Torsdag 15. febr.

Torsdag 15. mars
Søndag 18. mars

Søndag 15. april

ANNET:

Frivillig

Øving til konfirmasjon:
De som konfirmerer seg 5. mai kl. 11.00 øver torsdag 3. mai kl. 16.00.
De som konfirmerer seg 5. mai kl. 13.00 øver torsdag 3. mai kl. 17.00.
De som konfirmerer seg 6. mai kl. 11.00 øver torsdag 3. mai kl. 18.00.
De som konfirmerer seg 6. mai kl. 13.00 øver torsdag 3. mai kl. 19.00.
De som konfirmerer seg 13. mai kl. 11.00 øver tirsdag 8. mai kl. 17.00.
De som konfirmerer seg 13. mai kl. 13.00 øver tirsdag 8. mai kl. 18.00.

VIKTIGE INFORMASJONSPUNKTER:
• Med mindre annet er gjort eksplisitt, er alle datoene overfor obligatoriske.
• Det kan skje mindre justeringer i semesterplanen. I så fall vil vi gi beskjed så raskt som mulig.
• I tillegg til datoene overfor skal alle konfirmantene gå på 8 valgfrie gudstjenester i Olsvik kirke
• Det føres fravær ved alle arrangementer. Seminarer, storsamlinger, obligatoriske gudstjenester, konfirmantleir
og fasteaksjon teller imidlertid mer i fraværsprosenten enn gruppesamlingene.
• Alle konfirmantene skal være med på leir om ikke annet er avtalt. Om noen av ulike grunner skulle være borte
fra oppsatt leir, må den tas igjen med en av de andre konfirmantgruppene.
• Alle arrangementene er åpne. Vi synes det er hyggelig når foreldre/foresatte deltar på undervisningstimer,
temadager/kvelder og gudstjenester. Alle er hjertelig velkomne!
• Vi ser frem til et nytt konfirmantår og positivt samarbeid med konfirmanter og foreldre/foresatte.
• Kontaktinfo: Hans-Petter Dahl, kateket i Olsvik menighet, tlf. 55 30 81 76/ 971 67 683, e-post:
hd268@kirken.no

