Oversikt Konfirmantåret 2019-2020:
Kårvik-konfirmantene
NB! I løpet av høsten 2019 vil undervisningen foregå på Flerbrukshuset i
Rossfjord sammen med Rossfjord-konfirmantene på ONSDAGER.
Tidspunkt for undervisning er fra 15.30z-17 hvis ikke annet tidspunkt er angitt.
Konfirmantene må ta med egen BIBEL til hver undervisning.

DATO/TID
18.september
9.oktober

6.november

14.november

HVA
Undervisning
Undervisning

Undervisning

HVOR
Flerbrukshuset/Rossfjord
Flerbrukshuset/Rossfjord

Flerbrukshuset/Rossfjord

Innsamlingsaksjon/Kongocafé Bedehuset Bjorelvnes

20.november

Undervisning

Flerbrukshuset/Rossfjord

11.desember

Undervisning

Flerbrukshuset/Rossfjord

Konfirmantene skal delta på 10 gudstjenester i løpet av året, hvorav
1 valgfri. Obligatoriske gudstjenester før jul er:
- Presentasjonsgudstjeneste i Lenvik kirke den 15.september (kl
11). Foreldremøte etter gudstjenesten.
- Ungdomsgudstjeneste 11.oktober i Finnsnes kirke. (KL 19)
- Kongogudstjeneste 17.november i Finnsnes kirke. (KL 17)
- Lysmesse 1.desember i Rossfjord kirke (kl 17)

Felles med Rossfjord-konfirmantene:
Superhelg på Finnsnes. Pilegrimsvandring i Finnsnesmarka mot
Finnsnes kirke den 13.september- oppmøte ved Finnsnes barneskole
(kl 18-21.30 ), samt undervisningsdag i Finnsnes kirke den
14.september (kl 10-15).
-Lysmesse 1. Desember i ROSSFJORD KIRKE. KL 17, oppmøte kl
1530 for øving til gudstjeneste.
Egne arrangement:
Kongoaksjon den 14.11 på ettermiddagen på Bedehuset på
Bjorelvnes. Konf.foreldre og konfirmanter arrangerer
innsamlingsaksjon for skolebarn i Kongo. Det blir salg av kaffe og
kaker- forhåpentligvis i samarbeid med Kirkeringen på Bjorelvnes.
I Januar måned vil det bli et nytt foreldremøte. Dato blir kunngjort
senere. Her vil det bli gitt informasjon om arrangementet Midtnatta,
samt sagt mer om konfirmantleirene, og det som gjenstår av
konfirmantåret 2020.

Midnattaarrangementet:
Kort fortalt er dette et større arrangement for konfirmanter i MidtTroms, som foregår i Bardufosshallen. I år 2020 blir dette søndag
den 26.januar fra kl 10-20. Foreldre bidrar med skyss, samt

natteravner og vakter. Se ellers www.midtnatta.org for mer
informasjon.
Kirkekaffe!
Dere vil i løpet av høsten får en forespørsel fra undertegnede om å
ordne til kirkekaffe på utvalgte gudstjenester i Lenvik denne høsten,
og senere også våren 2020.
Denne høsten er det bare 1 dato: 13.oktober, faktisk! Da er det
familiegudstjeneste i Lenvik kirke, og da har vi fått noen som bidrar til
det, faktisk!

*Konfirmantleir på Tømmerneset i Februar/Mars 2020. Vi er
samlet sammen med Rossfjord-konfirmantene og enkelte grupper fra
Finnsnes ungdomsskole. Dette blir bra, det er artig å være sammen på
leir!

Ellers er det Torsdagsklubb hver torsdag i Finnsnes kirke for
konfirmantene og ungdommer opp til 19 år. Fra 19-22. Vi anbefaler alle å
delta, om de har lyst. Jeg har mistanke om at de har det gøy, dette er jo
som en fritidsklubb i kirka, med spill, sosialt, noe å spise og litt om Gud
blir det vel tid til også.

Lykke til på veien mot konfirmasjonen 10.mai 2020 i Lenvik Kirke!

Mvh
Thor-Arne Ervik, kapellan i Rossfjord og Kårvik.

