Informasjon om konfirmasjon 2020
Konfirmasjonstiden 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?

Menighetene i Bamble, Stathelle og Herre har et stort fokus på
ungdommene sine. Til sammen har vi mellom 60 og 70 konfirmanter hvert
år, og nå jobbes det for å lage et nytt og godt arbeid der konfirmantene
blir sett, hørt og ivaretatt, og der de kan oppleve gode og trygge fellesskap
som kan vare ut over konfirmasjonstiden.

Nytt for deg som konfirmant, og dine foresatte, er at
vi starter konfirmasjonsåret i

januar 2020
og flytter konfirmasjonene fra mai til
august/september.
Bamble:
Stathelle:
Herre:

søndag 30. august
søndag 6. september
søndag 6. september

Vi velger å gjøre dette fordi det gir oss som arbeider med konfirmantene
bedre muligheter til å lage et mer helhetlig opplegg der vi kan samle alle
på tvers av menighetsgrensene, bygge opp et godt miljø med gode
relasjoner og opplevelser, og samle våre ressurser så vi kan være flere
sammen med ungdommene.
En annen viktig oppgave for oss er å gjøre ungdommene rustet til å bli
trygge på seg selv og bli gode rollemodeller. Derfor vil vi bruke høsten
etter konfirmasjonstiden til å arrangere lederkurs for de som ønsker
dette. De vil da ha muligheten til å prøve seg som ledere for neste
konfirmantkull og de vil få med seg en ledererfaring som gjør dem bedre
rustet videre i skolehverdag og arbeidsliv.

En viktig tid- et viktig valg!
Hva er konfirmasjon?
Ordet konfirmasjon kan bety 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.
I konfirmanttiden er det tid og rom for å tenke og stille spørsmål. En tid for å lære mer om Gud, deg selv og om
andre mennesker.

Hva inneholder konfirmasjonstiden?
løpet av våren vil du være med på tre helgesamlinger sammen med alle konfirmantene fra Bamble, Herre og
Stathelle. Vi starter med en oppstarthelg 17.-19. januar.
Alle konfirmantene er med på Kirkens nødhjelp sin fasteaksjon tirsdagen før påske.
Fasteaksjonshelg vil bli forut for denne, 28.-29. mars.
13.-14. juni blir det lørdagskafe, informasjonsmøte om leir og leirforberedelser og sommergudstjeneste
søndagen.
Det vil også være noen samlinger på torsdager og det er tenkt syv torsdager fordelt fra begynnelsen av februar
til begynnelsen av juni.
Som konfirmant skal man være med på minimum 8 gudstjenester, mange av disse ligger inne i selve
undervisningsopplegget.
Alle aktiviteter vil skje samlet for alle og vi vil benytte i alle tre kirkerom og menighetshus.

Leir
Ved siden av det som skjer av helgesamlinger, undervisning og gudstjenester, reiser vi på leir i sommerferien.
Alle konfirmantene reiser sammen til Oksøya leirsted i Eidangerfjorden i uke 33.

En konfirmanttid for alle, og hva om jeg ikke er døpt?
Uansett funksjonsevne har alle rett til en god konfirmanttid. Er det behov for individuell tilrettelegging, ta
kontakt så snart det lar seg gjøre.
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 i en egen gudstjeneste.

Slik melder du deg på som konfirmant:
For å bli konfirmant må du melde deg på via nettpåmelding i tillegg til å komme på innskrivningsmøte torsdag
3. oktober i Stathelle kirke (for foresatte og konfirmanter). Der leverer du et bekreftelsesskriv på at du melder
deg opp som konfirmant.

Hvordan nettpåmelding gjøres, og link til påmelding, får dere tilsendt detaljert
informasjon om i august. I dette brevet vil det også ligge mer detaljert
informasjon om konfirmasjonstiden.

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 menigheten kan dere forvente at:
• Vi bryr oss om konfirmantene.
• Vi gjør vårt beste for at konfirmanttiden skal være lærerik og minneverdig.
• Vi sammen med konfirmantene lager god undervisning og flotte aktiviteter.
• Vi sender ut informasjon i god tid.
• i svarer på e-post og telefon.

Av konfirmanten forventes det at:
• Du deltar på helgesamlinger, undervisning og leir
• Du deltar på minst 8 gudstjenester i løpet av konfirmanttiden og leverer utfylt
bekreftelse på oppmøte i disse.
• Du møter presis til timene og tar med Bibel.
• 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 er villig til å gjøre frivillige oppgaver i løpet av konfirmasjonstiden
• Dere leverer dokumentasjon og informasjonsskjemaer innen de oppsatte fristene.
• Dere sender skriftlig melding på forhånd dersom konfirmanten må ha fravær.
• 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 menighetene i Bamble, Stathelle og Herre

Spørsmål? Kontakt sokneprest Hanne Elstrøm
Hanne.elstrom@bamble.kommune.no
93234647

DEN NORSKE KIRKE
Bamble, Herre og Stathelle Menigheter

