
INFORMASJON NOVEMBER  

 

 

 

På baksiden av dette arket får dere oversikt over undervisning og samlinger, og tidspunkt 

for konfirmantleiren Ønsket og Elsket som er utsatt til vinterferien 2021.  

 

Vi ser at slik situasjonen er kommer det plutselig endringer om hva vi kan gjøre og  

hvordan. Dette gjør at vi hele tiden må være forberedt på å gjøre tilpasninger. 

 

Derfor ber jeg om at dere holder dere oppdatert ved å lese mail jeg sender ut, ser på  

menighetens nettside www.hollaoghelgen.no og om mulig blir med i Facebookgruppa  

Konfirmant Holla og Helgen 2021  

 

 

Hvis dere har spørsmål må dere gjerne ta kontakt med meg.  

  
Med vennlig hilsen, 

Hege M. Andal Hofsten  
 Sokneprest i Holla og Helgen menighet  

Tlf: 932 01 909/ hege.hofsten@nome.kirken.no 



 

Justert konfirmantplan november 2020 

Onsdag 4. november kl.14.30 - 16.30 undervisning på Fredheim 

Onsdag 18. november kl.14.30 - 16.30 undervisning på Fredheim 

Onsdag 2. desember kl.14.30 - 16.30 øvelse til Lysmesse oppmøte Fredheim 

Søndag 6 desember LYSMESSE Holla kirke kl.18.00 Konfirmantene møter kl.17.00 

Onsdag 16.desember kl.14.30 - 16.30 Juleavslutning. Julegrøt, lek og moro på Fredheim 

2021 

Onsdag 13.januar kl.14.30 - 16.30 undervisning på Fredheim 

Onsdag 27.januar kl.14.30 - 16.30 undervisning på Fredheim 

Onsdag 10. februar kl.14.30 - 16.30 undervisning på Fredheim 

UKE 8 24-28. februar Ønsket og Elsket leir. Havna Hotell Tjøme. Mer info kommer 

Onsdag 10.mars kl.14.30 - 16.30 undervisning på Fredheim 

21-23. mars Fasteaksjonen Mer info kommer 

Onsdag 7.april kl.14.30 - 16.30 undervisning på Fredheim 

Onsdag 21. april kl.14.30 - 16.30 undervisning på Fredheim 

2. mai Samtalegudstjeneste Holla kirke kl.16.00 Konfirmantene møter kl.14.00 for fotogra-

fering og øvelse. Festmiddag for konfirmanter og foreldre etterpå 

Onsdag 5. mai kl.14.30-16.30 øvelse til konfirmasjonen i Holla kirke. Oppmøte Fredheim 

Søndag 9. mail 10.30 og 12.30 Konfirmasjon Holla kirke 

              23.mai 11. 00 Konfirmasjon Helgen kirke 

 

Konfirmantene vil få servert et enkelt måltid de gangene vi har undervisning med oppmøte 

på Fredheim. All undervisning og gudstjenester er obligatorisk.  

I tillegg skal konfirmantene delta på tre gudstjenester. Disse kan tas i hvilken som helst kir-

ke, også andre steder enn Ulefoss. Ved disse besøkene fyller de ut en kirkelogg som ligger i 

Holla kirke, eller dere kan skrive den ut selv. Den ligger på FB siden, og er sendt i mail 2. 

november. Denne leveres til konfirmantansvarlig. 

Når det er gudstjenester i Holla og Helgen finner dere i gudstjenestelista i Kanalen eller på 

menighetens hjemmeside www.hollaoghelgen.no 

 


