DEN NORSKE KIRKE
Kapellan i Frogner menighet
Oslo, 13. september 2017

Kjære

med foresatte

Dette brevet sendes til alle registrerte medlemmer i Den norske kirke (eller barn av medlemmer) som
bor innenfor menighetsgrensene til Frogner menighet, og som er født i år 2003. Vi ønsker herved å
invitere deg til konfirmasjon i 2018.
Det er vanlig å bli konfirmert det året man fyller 15 år. For informasjon om konfirmasjon, eller dersom
du lurer på om konfirmasjon er noe for deg, se gjerne https://kirken.no/nb-NO/konfirmasjon/.
Konfirmasjonsdagen i Frogner kirke er søndag 16. september.
Konfirmasjonsundervisningen starter i midten av januar og følger skoleåret med samlinger omtrent
annenhver torsdag kl 18:00. Datoene for samlingene og planen for konfirmasjonstiden er ikke klar ennå,
men vil bli delt ut på innskrivningen i november. (Hvis noen har en aktivitet som krasjer med
torsdagssamlingene, så kan man for eksempel følge Bygdøy-konfirmantenes undervisning på tirsdager i
stedet.) Det meste av undervisningen og aktivitetene skjer lokalt, det vil si i Frogner kirkestue (Bygdøy
allé 38) eller i Frogner kirke. Men noen samlinger og sommerleiren (i siste skoleferieuke) skjer sammen
med andre menigheter andre steder.
Det er viktig at undervisning og konfirmantaktiviteter prioriteres det året man er konfirmant.
Det inviteres herved til en innskrivingssamling torsdag 2. november kl 18 - 19 i Frogner kirkestue.
Der blir det gitt informasjon om hva konfirmasjon er, om hvordan undervisningen blir lagt opp, om
viktige datoer, om hva som kreves med mer. (Nb: Det er bare konfirmanten selv som kommer til
innskrivningen.)
Fyll ut vedlagte innskrivningsskjema på forhånd, og få underskrift av minst én av de foresatte. Ta med
dette og en kopi av dåpsattesten* til innskrivningen. NB: Det er viktig med forståelig håndskrift og
riktig epostadresser da informasjonen videre vil sendes med epost.
Skulle du/dere ha spørsmål, ta gjerne kontakt med meg.
Velkommen! Jeg gleder meg til å møte det nye konfirmasjonskullet.

Arne Slørdahl
kapellan og konfirmantprest
* Dersom konfirmanten ikke er døpt, vil hun/han bli døpt i løpet av konfirmasjonsåret. Og dersom man ikke har dåpsattest,
kan ny bestilles fra den menigheten/kirken der konfirmanten er døpt. Er konfirmanten døpt i enten Frogner eller Bygdøy
kirker, så behøves ingen dåpsattest.

Besøksadresse kontor:
Frogner kirke
Bygdøy allé 36

Postadresse:
Pb. 3072 Elisenberg
0207 Oslo

Telefon/ dir:
23 62 90 60
23 62 90 65

E-post:
as466@kirken.no

