Velkommen som konfirmant i kirken!
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Nå er det din tur
til å bli konfirmant

I konfirmanttiden får du også muligheten til å bruke nye
sider ved deg selv, uten krav til prestasjon.
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Konfirmasjon handler om ditt liv og dine spørsmål.
Helt enkelt det som er viktig for deg. Konfirmasjon handler
også om å bli bedre kjent med kristen tro. Du får muligheten
til å utforske mange viktige spørsmål.
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Hva skjer
i konfirmanttiden?

Opplegget for konfirmanttiden varierer noe
fra sted til sted.
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Anna-Lotta

Den norske kirke

Konfirmanttiden er variert og innholdsrik.
Her er noe av det du får oppleve:
• Gode fellesskap
• Undervisning og samtaler om kristen tro
og det å være ung
• Engasjement i miljø- og solidaritetsarbeid
• Å bli kjent med kirkerommet
• Å være med på gudstjenester
• Turer eller konfirmantleir

Jeg gledet meg til hver gang
det var konfirmantsamling.
Det var et kjempegodt miljø og nå
er jeg blitt konfirmantleder!
_
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KONFIRMASJONSDAGEN
Konfirmasjonsgudstjenesten er høytidelig og fin.
Du kommer fram til alterringen der det blir
bedt en bønn for deg.

En konfirmanttid for alle
Kirken er et mangfoldig fellesskap og vi
ønsker at alle skal få en god konfirmanttid.
Er det behov for individuell tilrettelegging,
ta kontakt med kirken. Døvemenighetene
har også et eget konfirmanttilbud.
Se kontaktinfo på side 16.
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Du er velkommen til å være med i
konfirmanttiden selv om du ikke er
døpt. Men selve konfirmasjonsgudstjenesten forutsetter at du er døpt.
Hvert år blir omtrent 1000 ungdommer
døpt i løpet av konfirmanttiden.
Les mer på kirken.no/konfirmasjon
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Er du ikke døpt?
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Temaer i konfirmanttiden
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Her er noen av temaene som tas opp
i konfirmanttiden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeg hadde lyst til å lære mer om
kristen tro, og så ble jeg døpt
i konfirmanttiden.
_

Vennskap og relasjoner
Gud, Jesus og Den hellige ånd
Solidaritet og nestekjærlighet
Sorg og glede, godt og vondt
Kjærlighet, seksualitet og samliv
Bibel og bønn
Gudstjeneste og nattverd
Selvbilde og menneskesyn
Miljø og rettferdighet

Julia

Vi snakket veldig mye om det vi ungdommer
går gjennom, og som vi kanskje ikke snakker
så mye om på skolen eller med foreldre.
_
Elena

Tiden som konfirmant fikk stor betydning for
hvordan jeg tror og hvordan jeg er sosialt.
_
Daniel

8

Konfirmant 2019

Den norske kirke

9

Den norske kirke

Konfirmant 2019

Samisk konfirmantleir

Sámi konfirmántaleaira

Samisk konfirmantleir er et tilbud
med samisk innhold, for konfirmanter
fra hele landet. På leiren brukes de tre
samiske språkene og norsk. I 2019 blir leiren
arrangert et sted i Trøndelag fra 21. til 24. mars.
Les mer på kirken.no/samisk
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Sámi konfirmántaleaira lea fálaldat mas
lea sámi sisdoallu konfirmánttaide miehtá
riikka. Leairras gulahallá sihke sámegielain
ja dárogielain. Leaira lea Trøndelaga fylkkas
njukčamánu 21.-24. b. 2019.
Loga eanet dás: kirken.no/samisk
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Ung i kirken

DU HAR STEMMERETT
Når du fyller femten år, er du religiøst
myndig. Da kan du stemme ved
Kirkevalget i september 2019.
11

Den norske kirke

Kirken er åpen for alle. De fleste steder finnes
det tilbud for unge i kirken og i organisasjoner
som driver kristent ungdomsarbeid. Dette blir
du kjent med i løpet av konfirmanttiden.
Mange menigheter tilbyr ledertrening for
deg som ønsker å bli konfirmantleder.
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OM KIRKENS NØDHJELP

Den norske kirke

Kirkens Nødhjelp er menighetenes
internasjonale hjelpeorganisasjon
som:
• gir nødhjelp i katastrofer
• hjelper folk ut av fattigdom
• påvirker de som har makt til å
gjøre noe med årsakene til
urettferdighet

Sammen kan vi forandre verden
– Alle konfirmanter bør være med på Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon. Da kan vi hjelpe de som trenger hjelp og
inspirere andre som kan være med å hjelpe.
Daylevon, Åssiden menighet

Fasteaksjonen er en stor dugnad før
påske. Da går konfirmanter, foreldre
og andre voksne fra dør til dør for å
samle inn penger til Kirkens Nødhjelps
verdensvide arbeid. Les mer på
fasteaksjonen.no

Unge og voksne bøssebærere fra
Åssiden menighet. Fra venstre Ellen
Tordis Gjersøyen Nordkil, Fredrik
Enberg Dahl, Daylevon Bucnag
og Tore S. Olsen.
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HVEM ER CHANGEMAKER?
• Vi jobber med temaer som menneskerettigheter, klima, handel og fred.

Verden er urettferdig – men den kan forandres!
Vi er unge som jobber for at Norge skal bidra til en mer rettferdig
verden. Det gjør vi gjennom å arrangere kreative kampanjer rettet mot
blant annet norske politikere.
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• Som Changemakermedlem får du
medlemsbladet fire ganger i året,
og kan lære mer om temaene vi jobber
med. Du kan også være med på leirer
og seminarer flere ganger i året hvor
vi diskuterer, lærer, leker og forandrer
verden.

Bli en Changemaker

• Changemaker har lokalgrupper over
hele landet hvor du kan bli aktiv
– sjekk Changemaker.no for å finne ut
om det er lokalgruppe der du bor!
Bli med i Changemaker ved å sende
«Changemaker» til 2426, eller se
changemaker.no/bli-med/bli-medlem
Changemaker-medlemskap koster
50 kroner i året.
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Velkommen som konfirmant!
Når du er ung må du ta mange valg. Valg som kanskje vil bli bestemmende
for livet ditt. Gjennom konfirmasjonstiden får du hjelp til å ta stilling til
mange viktige livsspørsmål.
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Hvem er jeg, hva er meningen med mitt liv, hvordan skal jeg leve sammen
med andre, hvor er min plass i verden, hvilket ansvar har jeg for mitt
medmenneske og skaperverket?
Kirken ønsker å gi deg mulighet til å reflektere over disse spørsmålene,
men også til å oppleve gode fellesskap hvor du møter det kristne
budskap på ulike måter.
Velkommen til en spennende konfirmanttid! Velkommen til kirkens
fellesskap hvor du er verdt noe akkurat slik du er.
Biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnés

Ann-Helen Fjeldstad Jusnés er biskop i Sør Hålogaland.

PÅMELDING
Kirken du hører til sender ut mer
informasjon om konfirmasjonsopplegget. Noen steder er det
konfirmasjon om våren, andre
steder om høsten.
Informasjon om påmelding
finner du også på menighetens
nettsider. Hvis du ikke vet hvilken
menighet du hører til, kan du gå
inn på kirken.no, eller se side 15.
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MENIGHETENE I SØR HÅLOGALAND BISPEDØMME
På denne siden finner du telefonnummeret til kirkekontoret der du bor. Dersom du ikke finner
informasjonen du trenger på hjemmesidene til kirken, kan du ringe dem. Da vil de kunne
svare deg på når og hvor du kan melde deg på til konfirmasjon.
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Mo
Moskenes
Narvik
Nesna
Nord-Rana
Ofoten
Rødøy
Rønvik
Røssvoll/Nevernes
Røst
Saltdal
Saltstraumen
(felles for alle menighetene i Bodø)
Skjerstad
Sortland
Stamsund
Steigen
Svolvær
Sømna
Sørfold
Tosen
Træna
Tysfjord
Vega
Velfjord og Tosen
Vevelstad
Værøy
Vågan
Øksnes
Døves menighet i Trondheim
SMS
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Alstahaug
Andenes
Ankenes
Ballangen
Beiarn
Bindal
Bodin
Bodø domkirke
Borge
Brønnøy
Buksnes
Bø
Dolstad, Drevja, Elsfjord/ Vefsn
Dverberg (Andenes)
Dønna
Evenes og Tjeldsund
Fauske
Flakstad
Gildeskål
Grane
Gruben
Hadsel
Hamarøy
Hattfjelldal
Hemnes
Herøy
Hol
Kjerringøy
Leirfjord
Lurøy
Lødingen
Meløy
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Til deg som har fått denne brosjyren i posten fra bispedømmet: Denne sendes til Den norske kirkes medlemmer og
tilhørige som fyller 14 år i år. Dåp gir medlemskap i Den norske kirke. Tilhørige er unge som ikke er døpt, men med
mor og/eller far som er medlem i Den norske kirke. Tilhørige blir automatisk slettet fra tilhørigregisteret ved fylte
18 år. Les mer på kirken.no/tilhorighet

DØVEMENIGHETENE

UTENLANDS NESTE ÅR?

Døvemenighetene har eget konfirmanttilbud.
KONTAKTINFORMASJON
Døves menighet i Trondheim:
Telefon: 73 51 60 77
SMS: 91 16 26 36
dovekirken.no/trondheim

Du kan være knyttet opp til en av sjømannskirkene
rundt om i verden, og ha konfirmasjon der eller i
egen menighet i Norge. Det er også mulig å være
«nettkonfirmant».
Se sjomannskirken.no eller nettkirken.no
Finn ut mer om konfirmasjon:
kirken.no/konfirmasjon
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