Velkommen som

Konfirmant
2022
I Asker kirke

En viktig tid – et viktig valg!
Som konfirmant i Asker kirke blir du bedre kjent med kirken og
den kristne tro. Det innebærer å være mye sammen med andre
ungdommer, i ulike rom, og kanskje i nye settinger. Du vil få
mulighet til å bli kjent med nye, og du vil få oppleve en annen
type fellesskap enn det du er vant til fra andre steder.
Når vi møtes, om det er i kirkerommet, på leir, i skogen rundt et
bål, på stranda eller andre steder, er det vårt mål at du skal
kunne slappe av og være deg selv. Du skal føle deg trygg, bli
inspirert, og du skal få mulighet til å reflektere rundt tro og
andre temaer som er viktige for deg.

Vi tror at det å være den man er, og å gjøre det man liker, er hellig og
vakkert. Vi tror også at det er lettere å lære når man er aktiv og bruker
flere sider ved seg selv. Derfor får konfirmantene i Asker velge mellom
forskjellige konfirmantlinjer. Hvilke linjer vi tilbyr varierer litt fra år til år.
I år har vi hatt følgende linjer:
DU KAN LESE MER OM DE ULIKE

Showkonfirmant
Bandkonfirmant
Teknikk konfirmant Filmkonfirmant
Yogakonfirmant
Kunstkonfirmant
Mixkonfirmant
Solidaritetskonfirmant
Filosofikonfirmant

LINJENE PÅ VÅR HJEMMESIDE:
KIRKEN.NO/ASKER
TRYKK PÅ KONFIRMASJON OG
DERETTER TRYKK DEG INN PÅ
KONFIRMANTTIDENS
OPPBYGGING OG INNHOLD

Hvilke linjer vi tilbyr for 2022 konfirmantene vil dere få beskjed om på
informasjonsmøtet den 22. september kl. 17.00 - 18.00 i Asker kirke.

I TILLEGG TIL PROGRAMMET SOM FOREGÅR I DIN VALGTE
KONFIRMANTLINJE , HAR VI OPPLEGG SOM ER FELLES FOR ALLE
LEIR
En viktig del av
konfirmantundervisningen
foregår på konfirmantleir. Vi
reiser til Knattholmen leirsted,
ved Sandefjord. På leir blir det
undervisning, aktiviteter,
bading, underholdning, sport,
fellesskap og fokus på å skape
et godt miljø. Vi reiser på leir
sammen med konfirmanter og
ansatte fra Vardåsen kirke.

GUDSTJENESTER
Alle skal i løpet av
konfirmanttiden delta på åtte
gudstjenester. Fire av disse
velger dere selv når, og hvor,
dere vil delta på. Disse skal
dokumenteres med utfylt
gudstjenesteskjema, og
underskrift fra kirkelig ansatt.
De resterende fire
gudstjenestene er bakt inn i
konfirmantopplegget som er
felles for alle.

SAMTALER OG SAMLINGER
- Samtale med hver enkelt
i løpet av året
- Konfirmantfestival siste
helgen i januar
- Fasteaksjon og tur til
Domkirken i mars
- Temasamling om
sorg og død i april/mai
- Foreldremøte om leir i mai/juni
- Leir i begynnelsen av juli
- Avsluttende samtaler i ukene før
konfirmasjon.
- Øvelse til konfirmasjon, august
- Konfirmasjoner første helg i
september

KONFIRMANTTIDEN STARTER I JANUAR, OG AVSLUTTES
MED KONFIRMASJONER 3. OG 4. SEPTEMBER 2022
Hvordan foregår selve konfirmasjonen?
Selve konfirmasjonshandlingen gjøres i løpet av
konfirmasjonsgudstjenesten og innebærer at hver
enkelt konfirmant kommer frem i kirken og blir bedt
for. Vi ber Gud om å velsigne og styrke hver enkelt
konfirmant. Konfirmasjonsgudstjenesten er ellers en
flott og høytidelig seremoni fylt med vakker musikk
og taler fra prest og kateket. Etter seremonien pleier
mange å ha en samling med familie for å feire
konfirmanten.

Jeg er ikke døpt – kan jeg konfirmeres?
Du er hjertelig velkommen til å delta i
konfirmantopplegget, selv om du ikke er døpt.
Dåpen er en forutsetning for å delta i den
avsluttende forbønnsgudstjenesten /
konfirmasjonene. Hvert år er det flere konfirmanter
som blir døpt.
Konfirmantenes medvirkning
Konfirmantene i Asker har reell mulighet til å
påvirkeundervisningen.

De får blant annet være med å velge noen av
temaene til undervisningen selv. Tidligere år
har temaer som likestilling, sex, rasisme,
vennskap og press blitt valgt. Vi snakker om
temaene i lys av den kristne tro. Tro er ikke
noe som kan pugges, når vi møtes skal det
handle om å dele tanker, erfaringer, spørsmål
og tro med hverandre. Det skal være lov å
være ærlig, det skal også være lov å være
usikker på hva man tror. Vi som jobber med
konfirmanter i Asker kirke opplever at vi lærer
minst like mye av konfirmantene, som de lærer
av oss. Vi gleder oss til å treffe dere.
Alle kan være konfirmant
Alle kan være konfirmant, og alle har rett til
en god konfirmanttid. Asker menighet
tilrettelegger for ulike behov, og tilpasser
opplegget for den som trenger det. Ta
direkte kontakt med oss, så snakkes vi
nærmere om mulighetene.

SLIK MELDER DU DEG PÅ:
Vi inviterer til informasjonsmøte for nye konfirmanter og foresatte
den 22. september kl. 17 - 18 i Asker kirke. Meld dere gjerne på i
forkant av dette på www.kirken.no/asker. Påmeldingen åpner i juni. Trykk dere inn på KONFIRMASJON
og under der igjen PÅMELDING KONFIRMANT 2022. Her finner dere også en oppskrift på hvordan dere
gjennomfører påmeldingen. Vi gleder oss til å treffe dere!!
Varm hilsen fra alle oss som arbeider med konfirmasjon i Asker menighet.

Liv-Iren Westnes
Menighetspedagog
lw625@kirken.no

Marita Sivertsen
Prest
ms868@kirken.no

