Seljord, 29.04.20

INFORMASJON TIL KONFIRMANTER
OG FORELDRE/FORESATTE
Hei alle sammen!
Denne våren har mye blitt snudd på hodet for de fleste av oss. Vi i Ønsket og Elsket
skulle på denne tiden av året allerede ha truffet mange av dere på Konf. Kick-off for et
par uker siden, og i disse dager vært fullt i gang med forberedelser til sommerens
konfirmasjonsleirer. Slik blir det dessverre ikke, Kick-off ble som dere vet avlyst, og det
er leit å meddele at også sommerens konf.leirer L1 og L2 på Gjennestad, i uke 26
og 32, må utsettes på grunn av Koronasituasjonen. Vi vet at dette er noe mange
hadde gledet seg til og det hadde vi også!
Men, fortvil ikke, det blir felles konfirmasjonsleir! Vi jobber nå for fullt med et opplegg for
vinterferien, uke 8 2021, som vi lover blir en veldig god erstatning for sommerleirene.
Vi har i skrivende stund flere alternativer, og trenger derfor fortsatt noe tid til å få på
plass alle detaljer om tid og sted, for å være sikre på at vi tilbyr dere det aller beste. I
første omgang er det viktig at alle som hadde tenkt å delta på leir i sommer holder av
hele uke 8 neste år, det vil si lørdag 20. – søndag 28. februar, 2021. Det kommer ikke
til å bli aktuelt med alle disse dagene, men inntil videre er det viktig å holde av uka, og
så vil vi så snart som mulig komme tilbake med endelig bekreftelse på hvilke datoer som
vil gjelde. Dere vil få mer informasjon fortløpende, og vi anbefaler alle å følge med på
våre nettsider: ønsketogelsket.no, som til enhver tid oppdateres med den nyeste
informasjonen.
Den delen av konfirmantopplegget som skjer i Ønsket og Elsket utgjør rundt halvparten
av det obligatoriske konfirmantopplegget deres. Resten foregår lokalt i menighetene der
dere bor. For de som ikke kan, eller ikke ønsker, å være med på leir er
Pilegrimskonfirmant et likestilt alternativ man kan velge. Et tredje alternativ er
nettkonfirmant, dette er et behovsprøvd alternativ for de med spesielt behov for
tilrettelegging, og må i så fall avklares med lokal prest/konfirmantansvarlig der dere bor.

Den ordinære påmeldingsfristen til både leir og pilegrimskonfirmant er 1. mai. Denne har
vi i år forlenget til 16. mai, på grunn av Koronasituasjonen. Innen 16. mai må derfor alle
som skal være konfirmanter neste år gå inn på vår hjemmeside: ønsketogelsket.no, og
melde seg på enten konfirmasjonsleir eller pilegrimskonfirmant, eventuelt ta kontakt
med lokal konfirmantansvarlig ved behov for nettkonfirmantalternativet.
Vi ser frem til å møte dere, alle sammen, og lover at vi skal gjøre vårt ytterste for at dere
får en konfirmasjonstid med mange gode og uforglemmelige opplevelser!
Med beste hilsen

Alle oss i Ønsket og Elsket Crewet

Petter Jakobsen
Ungdomsprest/daglig leder i Ønsket og Elsket
Den norske kirke, Øvre Telemark prosti

