
Velkommen.
Nå er det din tur til

å bli konfirmant i Sandviken
menighet

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 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 og holder web-sidene kontinuerlig
oppdaterte.
• Vi svarer på e-post og telefon.

Av konfirmantene forventes det at:
• Du deltar på all undervisning og alle aktiviteter.
• Du deltar på minst 8 gudstjenester i løpet av konfirmanttiden.
• Du møter presis til timene og tar med Bibel og konfirmantperm.
• 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 presten 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
Sverre prest og konfirmantlederne i Sandviken menighet.

Sandviken menighet
DEN NORSKE KIRKE
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Det aktuelle menighetsråd/fellesråd

  



En viktig tid
– et viktig valg!

Du er bare et år unna en høytidelig dag i livet ditt.
Velkommen som konfirmant i Sandviken menighet!

Konfirmanttiden kan være en tid for oppdagelser; oppdage mer av livet, av

Gud og av fellesskapet i kirken. Temaer vi skal utforske sammen er: Hvor

kommer jeg fra? Hva skal jeg bruke livet til? Hvem er Gud? Hva gjør vi i kirken-

og hvorfor? Hvordan kan jeg bety noe for andre? Hva var det Jesus sa og

gjorde? 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 er konfirmasjon?
Ordet konfirmasjon kan bety både «å bekrefte» og «å gjøre sterk».
Konfirmasjonshandlingen er en forbønnshandling hvor vi ber ned Guds
velsignelse over hver enkelt konfirmant. Det viktigste med konfirmanttiden er
å bli bedre kjent med den kristne tro og lære mer om hvordan troen kan bli en
del av livet.

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.
Døvemenighetene har et eget konfirmanttilbud. Se dovekirken.no

Jeg er ikke døpt – kan jeg konfirmeres?
Du er velkommen til å delta i konfirmantopplegget selv om du ikke er døpt,
men du må være døpt for å bli konfirmert. I vår tid er det vanlig at
konfirmanter blir døpt i løpet av konfirmanttiden. Vi vil snakke om dåpen
underveis, og respektere den enkeltes valg.

Samlinger i konfirmasjonsåret 2018 / 2019
-Innskrivingssamling for konfirmanter med foreldre 13. juni kl 18-19 i
Sandvikskirken.
-Presentasjonsgudstjeneste 9. september kl 11

-Weekend på Fjon Fjellkyrkje og Ungdomssenter 28.-30. sept 2018
-Weekend på Fjon Fjellkyrkje og Ungdomssenter våren 2019
-Tre undervisningssamvær høst og vår tirsdag 13.45-16.00
-Tre klubbkvelder, om høsten på torsdager, om våren på tirsdager
-Menighetsbasar høsten 2018
-Samtalegudstjeneste søndag 5. mai 2019 kl 11
-Konfirmasjonsgudstjeneste søndag 12. mai 2019 kl 11
-Kanskje konfirmantene også i høst skal stille lag til KFUM/KFUK`s nattcup i
fotball?

Kostnader
Totalpris er kr 2500.- Dette inkluderer reise, opphold og mat på to
weekender, mat på andre samlinger, kappe-rens, konf.bilde, og alle utgifter til
eventuell deltakelse i fotballcup.

Slik melder du deg på som konfirmant:
Gå inn på http://www.sandvikenmenighet.no/Unge og fyll ut skjema for
innskriving. Dersom du ikke er sikker på alt som skal fylles inn, skriv det du vet
og send inn, så ordner vi det som mangler senere. Har du særskilte behov, ta
kontakt i god tid, så legger vi til rette i samarbeid med dere. Invitasjonsskriv
blir sendt ut til alle i konfirmantalder som er bosatt i Sandviken sokn, men vi
tar også imot ungdommer fra nabosokn som ønsker å være Sandviken-
konfirmanter.
Frist for å melde seg på er 20. juni 2018
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