DEN NORSKE KIRKE
Asak, Enningdalen, Idd, Tistedal sogn
Os Allè 13, 1777 Halden
Tlf: 69 17 95 65 Fax: 69 17 95 31

Kjære konfirmanter!
Velkommen til et spennende år i Idd menighet! Nå er det ikke lenge igjen til vi møtes. Jeg
gleder meg og håper det blir et fint år både for dere og familiene deres!
Gjennom høsten, vinteren og våren skal vi gjøre mye forskjellig: Dere skal bli kjent med kirken «innenfra» ved å være medhjelpere på gudstjenester og ved å lære om den troen som er
kirkens grunnlag. Vi skal på leir – og til våren skal dere få anledning til å gjøre noe aktivt for
noen av dem som har det aller vanskeligst i verden. Sist, men ikke minst: Vi skal ha en spennende prosjekt-periode! Pluss enda mer!
Noen viktige beskjeder:
1. Vi blir så gledelig mange konfirmanter at vi må utvide med en ekstra konfirmasjons-dag for å få plass i lille Idd kirke! Det blir lørdag 9.mai (trolig kl 11 hvis ikke
det kommer «etter-påmeldte» - i så fall må vi ha to gudstjenester den lørdagen kl 10
og kl 12.30. Endelig beskjed kommer ved oppstart.) Håper dette går bra.
2. Undervisningen må vi dele på tre grupper tirsdag-onsdag-torsdag etter skoletid
slik at konfirmantene kan ta bussen rett fra skolen til Karlsholm. Jeg håper fordelingen ser bra ut, og ønsker minst mulig bytting for å rimelig like store grupper.
3. Vedlagt dette brevet er oversikten over konfirmasjonsgudstjenestene, undervisningsgruppene samt høstplanen.
Har dere spørsmål eller ting dere lurer på, så ta kontakt: Mitt mobilnummer er: 901 32 327.
Min mailadresse er: reidar.finsadal@halden.kommune.no.
Høstens to første samlinger (viktige å merke seg!) er følgende:

Åpningssamling på Karlsholm
onsdag 21. august kl 17.00 – 19.00
(denne samlingen er bare for dere konfirmanter)
og

Presentasjonsgudstjeneste i Idd kirke
søndag 1. september kl 18.00 (NB! oppmøte kl 17.45)
(denne gudstjenesten er selvsagt for hele familien)
De fleste utgiftene til konfirmantåret blir dekket av innsamlinger i kirken og overføringer fra
Halden kirkelige fellesråd. Likevel vil det koste noe også for dere konfirmanter:

Alle må betale kr 400 som går til materiell i løpet av konfirmantåret.
Konfirmantleiren 13-15.sept på Tjellholmen koster kr 600 i tillegg.
(Betaler inn til Konfirmantarbeidet i Idd, konto 1030.07.56013 innen 30.august.
Betaler du totalt kr 1000, er du samtidig påmeldt til leiren)
Vi ses på åpningssamlingen 21. august. Fortsatt god sommer!
Halden, 2.juli 2019
Reidar Finsådal
Sokneprest på Idd

