Konfirmandbrev 1 2020
CITY–DAGSLÄGRET 15–22.2.
Foton: Jani Laukkanen

Hej!
Det ska bli roligt att träffa dig på
City-dagslägret under sportlovet 2020!
Visa det här brevet, lägerbrevet som
kommer innan lägret börjar och säkerhetsdokumentet för dina vårdnadshavare.

Första träff och föräldrasamling

i Olars kyrka, svenska sidan,
Olarsbäcken 4, tisdag 26.11.2019 kl. 18.
Föräldrarna och konfirmanderna samlas
först 30 minuter för gemensam information.
Sedan stannar konfirmanderna kvar och
har eget program i ca 30 minuter.

Dagssamlingar

i Olars kyrka, svenska sidan, lördag 8.2
kl. 10–15 och söndag 9.2 kl. 10–14.

Extra dagssamling

för den som missat sin samling ordnas
onsdag 6.5 kl. 17–20 i Olars kyrka,
svenska sidan, Olarsbäcken 4.

Dagsläger 15–22.2 i Olars kyrka,
svenska sidan, Olarsbäcken 4.
Konfirmation
i Olars kyrka, finska sidan,
Olarsbäcken 4, lördag 18.4 kl. 15.
Övning och fotografering onsdag 15.4
kl. 16 i Olars kyrka, finska sidan.

VIKTIGT!
Säkerhetsdokumentet
och deltagarkortet

Fyll i A- och B-delen och ta med till
första träffen! Båda papperen finns
med i det här brevet.
Deltagarkortet ska undertecknas av
konfirmanden och vårdnadshavarna.
Kontakta ledarna om uppgifterna
i deltagarkortet förändras medan
konfirmandverksamheten pågår.

Lägeravgiften

på 70 € faktureras elektroniskt innan
lägret börjar. Mer information senare.
En blankett för ansökan om befrielse
från avgift finns på esboforsamlingar.fi/
kom-med/skriftskola. Kom ihåg att
ansöka om befrielse i god tid – ingen
ska bli borta p.g.a. betalningssvårigheter!

Kyrkogångsboken

Till konfirmandverksamheten hör
fem samlingar som antecknas i din
kyrkogångsbok. Du får boken vid
den första träffen.
Fem anteckningar krävs för att man
ska bli konfirmerad.

Frågor?

En anteckning görs vid första träffen,
en vid dagssamlingen och en vid
någon av konfirmandkonserterna:

Konfirmandprästen Brita Ahlbeck,
040 546 5194, brita.ahlbeck@evl.fi,
svarar på frågor om konfirmandverksamheten i allmänhet.

Må. 27.1 kl. 18 i Sökö kapell,
Sökögränden 3
Ti. 4.2 kl. 18 i Olars kyrka,
finska sidan, Olarsbäcken 4
On. 12.2 kl. 18 i Hagalunds kyrka,
Kyrkstigen 6

Önskemål om byte av grupp
tas emot endast under vecka 47
av ledande ungdomsarbetsledare
Johanna Terho, johanna.terho@evl.fi

Välj två högmässor av dessa
som hålls i Esbo domkyrka,
Kyrkparken 5, kl. 12.15:
12.1, 2.2, 8.3, 22.3, 19.4 och 3.5.

Lägrets präst och ungdomsarbetsledare
svarar på frågor om den egna gruppen.

Vi ses i konfirmandverksamheten!
Med vänlig hälsning
Heidi Jäntti
präst
040 531 1046
heidi.jantti@evl.fi
Camilla Dannholm
ungdomsarbetsledare
040 709 9446
camilla.dannholm@evl.fi
Mer information om församlingen:

esboforsamlingar.fi

