Velkommen!
Nå er det din tur til
å bli konfirmant i Blaker, Frogner og Sørum kirke

En viktig tid – et viktig valg!
Du er bare et år unna en høytidelig dag i livet ditt. Velkommen som konfirmant i Blaker
menighet!
Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker, få nye opplevelser og kanskje få nye
venner.
Temaer vi skal utforske sammen er: Hvor kommer jeg fra? Hva skal jeg bruke livet til?
Finnes Gud? Vennskap og menneskeverd. Sorg og glede. Mote og mobbing. Kjærlighet,
seksualitet og samliv. Miljø og rettferdighet. Hvordan kan jeg bety noe for andre? Hvem
er Jesus?
I konfirmanttiden er det tid og rom for å tenke og stille spørsmål. En tid for å lære mer
om Gud, deg selv og andre mennesker.

HVA ER KONFIRMASJON?
Ordet konfirmasjon betyr både «å bekrefte» og «å gjøre sterk». Konfirmasjonshandlingen
er en forbønnshandling hvor vi ber Gud om å velsigne og styrke hver enkelt konfirmant.
Det forutsettes ikke noen bekjennelse fra konfirmantens side. Det viktigste med
konfirmanttiden er å bli bedre kjent med den kristne tro, der Gud sier ja til oss og vil
være en del av våre liv.

EN KONFIRMANTTID FOR ALLE
Uansett funksjonsevne har alle rett til en god konfirmanttid. Er det behov for individuell
tilrettelegging, ta kontakt så snart det lar seg gjøre.
Konfirmanttidens program:
Konfirmanttiden hos oss består av et variert program; Good Friday, gruppeundervisning,
sommerleir/ nettstudier og gudstjenestedeltagelse. Som konfirmant i Blaker, Frogner og
Sørum menighet kan du velge mellom forskjellige alternativer:
Alternativ 1: «Full pakke 1» - konfirmantundervisning og sommerleir
Alternativ 2: «Full pakke 2» - konfirmantundervisning og nettstudier
Mer om hvordan konfirmanttiden er organisert kan du lese på menighetens nettside
www.sorumkirke.no

FULL PAKKE 1: LEIR
Ved siden av det som skjer av samlinger og gudstjenester, reiser vi også på en ukes
sommerleir. Vi ønsker å gi deg gode opplevelser sammen med venner og ledere. Mer
informasjon finner du på vår nettside.
FULL PAKKE 2: NETTSTUDIER
Nettkonfirmant er utviklet av Sjømannskirken for konfirmanter i utlandet og for
menigheter i Norge. Nettopplegget er basert på 10 leksjoner om kristen tro og om det
å være menneske.

JEG ER IKKE DØPT, KAN JEG KONFIRMERES?
Du er velkommen til å delta i konfirmantopplegget selv om du ikke er døpt. Dåpen er
en forutsetning for å delta i den avsluttende forbønnsgudstjenesten. Hvert år er det
flere konfirmanter som blir døpt.

SLIK MELDER DU DEG PÅ SOM KONFIRMANT:
Gå inn på www.sorumkirke.no og fyll ut skjema for innskriving under fanen
konfirmasjon. Husk å fylle inn korrekte opplysninger om konfirmanten, som tlf.nr osv.
Har du særskilte behov, ta kontakt i god tid, så legger vi til rette i samarbeid med dere.
Påmelding på nett fra 17. juni kl. 12.00, 2019.

Menigheten ønsker at konfirmanttiden skal være en god og lærerik tid for alle
konfirmantene, fylt med fine opplevelser, erfaringer og kunnskap til å ta med seg videre
i livet. For at tiden skal bli best mulig, avtaler vi på forhånd hva vi kan forvente av
hverandre:
AV MENIGHETENS ANSATTE OG KONFIRMANTLEDERE KAN DERE FORVENTE AT:
•
•
•
•
•

Vi
Vi
Vi
Vi
Vi

bryr oss om konfirmantene
gjør vårt beste for at konfirmanttiden skal være lærerik og minneverdig
sammen med konfirmantene lager god undervisning og flotte aktiviteter
sender ut informasjon i god tid og holder nettsidene kontinuerlig oppdaterte
svarer på epost og telefon

AV KONFIRMANTENE FORVENTES DET AT:
•
•
•
•

Du deltar på all undervisning og alle aktiviteter
Du deltar på minst 7 gudstjenester i løpet av konfirmanttiden
Du møter presis til timene og tar med konfirmantbibelen din
Du gir beskjed når du er forhindret fra å komme og tar igjen fravær med
ekstratime eller oppgaveløsning

AV DE FORESATTE FORVENTES DET AT:
•
•
•
•

Dere møter på foreldremøtene
Dere leverer dokumentasjon og informasjonsskjemaer innen de oppsatte fristene
Dere sender skriftlig melding til konfirmantlærer på forhånd dersom
konfirmanten er nødt til å være borte fra en del av opplegget
Dere følger opp og støtter konfirmantene. Gudstjenestene som inngår i
konfirmantopplegget er åpne for alle, og dere er hjertelig velkommen.

Hilsen oss som arbeider med konfirmasjon i Blaker, Frogner og Sørum menighet.
Konfirmasjonsdato: 29. og 30 august i Frogner kirke
5. og 6. september i Sørum kirke og 6. september i Blaker kirke.

