
ÅRSPLAN FOR KRIK KONFIRMANTER I GAND/JULEBYGDA 2019/2020 

Alle deltar på 1 gudstjeneste søndag kl 11. Konfirmantene får oppgave i gudstjenesten og møter til avtalt tid. Konfirmantene møter kl 10.15. 

Alle velger 2 Volum (ungdomsgudstjenester). Volum er ca 1 gang i måneden søndager kl 19.00 i Gand kirke. Fyll ut ark og legg i esken etter deltakelsen. 

Alle velger 2 Nikko. Nikko er ungdomsklubb i kirken fredager kl 20.00-23.30, inngang på baksiden av kirken. Fyll ut ark og legg i esken etter deltakelsen. 

Arrangement Tidspunkt Sted 

Oppstart med øving til 
presentasjonsgudstjeneste 

Onsdag 21. august kl 17.00-19.00 
 

Gand kirke 

Foreldremøte (ikke konfirmanter) Onsdag 21. august kl 18.30-19.30 
 

Gand kirke 

Presentasjonsgudstjeneste Søn 25. aug for Gand/søn 8. sept for Julebygda kl 11.00 
Konfirmantene møter kl 10.30 

Gand kirke/ 
Julebygda kapell 

KRIK samling Tirsdag 27. august kl 20.00-21.30 Ungdomssalen i Gand 
kirke, bruk inngangen på 
baksiden av kirken. 

KRIK treninger Tirsdager kl 20.00-21.30 
KRIK konfirmanter møter totalt 9 ganger 

Gymsalen Skeiane  
ungdomsskole 

Temasamling om misjon Onsdag 2. oktober kl 17.30-19.00 eller kl 19.00-20.30  Gand kirke 

Konfirmantweekend Fredag 18. oktober – søndag 20. oktober Liland i Sirdal 

KRIK gudstjeneste 
 

Søndag 8. desember kl 11.00 
Konfirmantene møter kl 10.30 

Gand kirke 

Temasamling om sorg og det kristne håpet 
Besøk av bedemann Daniel dos Santos 

Torsdag 9. januar kl 17-19 eller kl 19-21 Gand kirke 

Undervisning Mandag 17. februar kl 14.30-16.00 eller 16.00-17.30 Gand kirke 

Diakonidag Torsdag 19. mars kl 17-19 eller 19-21 Gand kirke 

Samtalegudstjeneste m/fest for 
konfirmant, foreldre/foresatte, søsken, 
besteforeldre og faddere. 

Onsdag 25. mars kl 17.30 
Konfirmantene møter kl 17.00 
Kun Julebygda konfirmanter 

Julebygda kapell 



Fasteaksjonen Tirsdag 31. mars kl 17.30-20.00 
Vi trenger en foresatt fra hver konfirmant til å være med denne dagen 

Gand kirke/ 
Julebygda kapell 

Samtalegudstjeneste m/fest for 
konfirmant, foreldre/foresatte, søsken, 
besteforeldre og faddere. 
Konfirmanter gratis, søsken gratis, voksne 
kr 100 per person.  

Onsdag 15. april kl 17.30 eller torsdag 16. april kl 17.30 
(fordeling av dager kommer etter hvert) 
Konfirmantene møter kl 16.30 
 
Kun Gand konfirmanter 

Gand kirke 

Kappeprøving, øving og fotografering 
 
 

Tirsdag 21. april kl 14.30-ca 16.00  
(for de som har konfirmasjon søndag 26. april i Gand kirke) 
Tirsdag 28. april kl 14.30-ca 16.00 
(for de som har konfirmasjon lørdag 2. mai i Gand kirke) 
Torsdag 30. april kl 15.00 –ca 16.30 
(for de som har konfirmasjon søndag 3. mai i Julebygda kapell) 

Gand kirke/ 
Julebygda kapell 

Konfirmasjonsgudstjenester Søndag 26. april og lørdag 2. mai for Gand konfirmanter 
Søndag 3. mai for Julebygda konfirmanter 
Konfirmantene får komme med ønske om hvilken dato ved påmelding 
til konfirmasjon.  

Gand kirke/ 
Julebygda kapell 

 

Pris:  Konfirmantavgift   kr 700,- 

 KRIK medlemsskap kr 150,- 

 Weekend  kr 800,- 

 Totalt   kr 1650,-  

 

Det er opprettet en facebookgruppe «Gand Konfirmanter 2020 m/foresatte» for konfirmanter og foresatte, de som ønsker å være med i gruppen må selv 

spørre om å få være med.   


