GREIT Å VITE FØR KONFIRMASJONENE
FOTOGRAFERING i Aksdal kyrkje torsdag 19. april kl. 17.00 - 18.00.
Vi har leid inn fotograf som tar et fellesbilde av alle konfirmantene i hvit kappe. Under
kappen er det fint å ha på seg hvit skjorte/bunadskjorte/fintøy evt. sølje for jentene.
Skjorte, slips, sløyfe for guttene. Bunadsko eller finsko gjelder både gutter og
jenter. Og selvfølgelig: ta med den hvite kappen.

UNG MESSE i Aksdal kyrkje onsdag 25. april kl. 18.00. Se egen invitasjon.
Gudstjenesten er obligatorisk for alle konfirmanter. Familie, faddere og venner er
hjertelig velkomne. Kirkekaffe etter gudstjenesten.


Konfirmanter som er hjelpeledere og fra One Way møter kl. 16.30.



Resten av konfirmantene møter i passe god tid før gudstjenestestart.



De som er med på dramastykke tar med klær som avtalt. Ensfarget t- skjorte
med frisk farge.

ØVING TIL KONFIRMASJONER: torsdag 3. mai i Aksdal kyrkje
Konfirmantene forberedes til konfirmasjonsgudstjenesten. Vi øver på å gå i
prosesjon, konfirmantene får vite hvor de skal sitte og hva de skal gjøre under selve
forbønnshandlingen. Alle som skal konfirmeres på samme tidspunkt øver på samme
tidspunkt. De som skal konfirmeres:
Lørdag 5. mai kl. 10.30

øver torsdag 3. mai kl. 15.00 - 15.45

Lørdag 5. mai kl. 12.15

øver torsdag 3. mai kl. 15.45 - 16.30

Søndag 6. mai kl. 10.30

øver torsdag 3. mai kl. 16.30 - 17.15

Søndag 6. mai kl. 12.15

øver torsdag 3. mai kl. 17.15 - 18.00

KONFIRMASJONER i Aksdal kyrkje 5. og 6. mai kl. 10.30 og 12.15
På konfirmasjonsdagen


Møt opp nede i kjelleren v/ungdomssalen minimum 20 minutter før selve
konfirmasjongudstjenesten



Ha på kappe når du kommer!



Hver konfirmant får reservert ei benkerad med plass til 9-12 stk



Vi setter opp kart. Navnet til konfirmanten ligger på reservert rad



Det er ledige plasser bak i kyrkja til resten av familie og venner



Kirka blir garantert helt full på lørdagen, så det er lurt å være ute i god tid



De hvite kappene skal henges pent opp i skapet oppe ved konfirmantrommet
etter konfirmasjonsgudstjenesten. Med utsiden ut….

Lykke til med alle forberedelser!

Har dere spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt.
Ragnhild Meland
remeland@tysver.kommune.no
tlf. 975 95 069

