Velkommen til konfirmasjon
i Alta menighet og Talvik menighet!
INFORMASJONSMØTE
blir det ikke, men fra 27.april vil dere finne en
informasjonsvideo på www.kirken.no/alta og på
facebookgruppa Alta og Talvik menigheter.

KONFIRMASJON - FOR HVEM?
Konfirmasjon er for deg som er døpt og tilhører Den norske kirke.
Bakgrunn for konfirmasjonen er det "ja" som ved døpefonten ble
svart på spørsmålet: "Vil dere at barnet skal døpes til Faderens og
Sønnens og den Hellige Ånds navn og oppdras til et liv i den kristne
forsakelse og tro?"
Er du ikke døpt, kan du likevel følge undervisningen, og eventuelt bli
døpt før den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten. Spørsmål om
dåp må i tilfelle avklares med en av prestene.
Materiell i undervisningen er Konfirmantbibelen og annet aktuelt
materiell. Egen semesterplan lages for hver gruppe.

Du kan velge om du vil konfirmeres i en av disse kirkene i Alta sokn
(Nordlyskatedralen Alta kirke, Elvebakken kirke, Kåfjord kirke eller
Rafsbotn kapell) eller en av kirkene i Talvik sokn (Langfjord kirke,
Leirbotn kirke, Talvik kirke, Komagfjord kirke eller Rognsund
kirke). Hvis du vil konfirmeres annet sted enn disse, må du selv ta
kontakt med den aktuelle menigheten.

KONFIRMANTOPPLEGGET
I ALTA FOR 2020/21:
1. FELLES FOR ALLE KONFIRMANTENE:

-

Konfirmantåret starter med KICK-OFF for
ALLE konfirmanter onsdag 26.august kl 17302000 i Nordlyskatedralen.

- Konfirmant-LØRDAGer med gudstjeneste
påfølgende søndag.
o Lør 17.oktober kl 1000-1600.
o Søn 18.okt kl 1100 i Nordlyskatedralen Alta kirke.
eller
o Lør 7.november kl 1000-1600.
o Søn 8.november kl 1100 i Nordlyskatedralen Alta
kirke.
Det kommer mer info om hvilke grupper som skal
møte til de ulike helgene.
- KONSERT i Nordlyskatedralen
o 18.nov kl 1900/19.nov kl 1900
- Temasamlinger
o Etikk
o Døden
o Grenser/rus/seksualitet

- Diakoni/innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp.
Den kristne tro er også nestekjærlighet. Derfor er vi
med på fasteaksjonen:
 Informasjonssamling Kirkens Nødhjelp
8.mars/9.mars
 Aksjonsdag 23.mars

- I løpet av året kan det komme flere fellessamlinger for
konfirmantene, med ulike utvalgte tema.

- GUDSTJENESTER
o Konfirmantene skal gå på minst 10 gudstjenester i
løpet av året, inkl. presentasjons-, samtale- og
konfirmasjonsgudstjeneste.

2. I TILLEGG VELGER DU EN AV DISSE

«LINJENE!:
- GRUPPESAMLINGER
Undervisning i mindre grupper i
- Talvik kirke
- Nordlyskatedralen Alta kirke,
- Elvebakken kirke,
- Tverrelvdalen skole,
- Rafsbotn kapell.
Hvor det blir grupper avhenger av antall konfirmanter.

- CHANGEMAKER-KONFIRMANT
Egen gruppe med fokus på solidaritet, rettferdig fordeling og
nødhjelp/bistand. (Maks 10 konfirmanter)

(Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon)

- DIAKONIGRUPPE
Diakoni er kirkens omsorgsarbeid, og handler
om tro i praksis. Konfirmantene deltar blant
annet på samlinger for utviklingshemmede, for
nye landsmenn og for eldre.
(Maks 10 konfirmanter)

- FRILUFTSKONFIRMANTER
I tillegg til undervisning inne vil
friluftskonfirmantene være ute, brenne bål, ake
og snakke om livets store spørsmål i det fri.
(Maks 15 konf.)

3. ANNEN INFORMASJON
SAMISK
På selve konfirmasjonsdagen kan du få forbønnen på samisk.
Husk å krysse av på skjemaet om du ønsker det. Vi legger også
til rette for at du kan dra på en nasjonal samisk konfirmantleir
våren 2021(dato kommer så snart vi vet) om du har lyst til det.
Dette kommer i tillegg til vårt opplegg, og egenandel dekkes av
menighetsrådet.

EN KONFIRMASJONSTID MED LIKE MULIGHETER
Alle som ønsker å gå til konfirmasjonsforberedelse i Den norske
kirke, skal ha like muligheter til deltakelse og tilhørighet under
konfirmasjonstiden. Alle konfirmanter, uavhengig av
funksjonsevne eller særskilte behov, skal ha mulighet for en
konfirmasjonstid som er tilpasset den enkeltes forutsetninger.
Ta kontakt om det er behov for ekstra tilrettelegging.
FORELDREMØTER
Det vil bli foreldremøter hvert semester med orientering om
konfirmantopplegget og aktuelle tema.
Det forventes at foreldrene hjelper til ved forskjellige
arrangementer i løpet av året. Det kan være baking, kjøring, og
ulike praktiske gjøremål i forbindelse med blant annet K-lørdagene
og innsamlingsaksjonen.

HVA KOSTER DET?
Til dekning av undervisningsmateriell og til leie av
konfirmantkappe, betaler alle konfirmantene en
kontingent på kr 800,-.
Beløpet betales til konto 4901 25 10038.
PÅMELDING skjer her: https://minkirkeside.no/Alta, fra 4.mai.
Fyll ut alle rubrikker så nøye dere kan.
Vi ber foreldre/foresatte å samtale med de unge om konfirmasjonen
slik at de kan tenke gjennom det å være konfirmant, og er innstilt
på å medvirke til at konfirmasjonstida blir utbytterik.
Spørsmål? Telefon 478 11 059.

Alta menighet og Talvik menighet ønsker konfirmanter og
foreldre/foresatte vel møtt til fellesskap og samarbeid i
konfirmantåret 2020/2021!!!!

Alta, april 2020
Med vennlig hilsen
Oddhild Klevberg(sign)
kateket
Følg med på www.kirken.no/alta
Meld deg inn i facebook-gruppen
20/21- Konfirmanter i Alta og Talvik

KONTRAKT FOR KONFIRMASJONSTIDA
I ALTA MENIGHET OG TALVIK MENIGHET
1. Vi behandler hverandre med respekt.
2. Det er obligatorisk frammøte.
3. Du møter presis og har med Konfirmantbibelen til hver samling.
4. Samlingene er mobil- og energidrikkefri.
5. Ved fravær gir foreldre/foresatte skriftlig melding til
konfirmantlæreren. Ved nødvendig fravær av andre grunner enn
sykdom må foreldre/foresatte be om fri på forhånd. Gyldig fravær
utover to timer gir ekstratime. Ethvert fravær uten gyldig grunn gir
ekstratime. Stort fravær kan føre til at konfirmanten ikke får
fullføre konfirmasjonen dette året.
6. Dersom du velger å være konfirmant forutsetter vi at du vil delta i
samlingene og gjør de oppgavene du får.
7. Om reglene ikke blir overholdt, blir det tatt kontakt med
foreldre/foresatte.

-----------Ta med delen nedenfor til KICK-OFF----------------------Jeg er innforstått med og vil følge disse reglene.
Dato: __________________________
Konfirmantens underskrift ___________________________________
Foreldres/foresattes underskrift _______________________________

