Viktige datoer for konfirmanttiden
17.-19. sept.
26. sept.
8. mai
15. mai

Konfirmanttur til Skjærgardsheimen, Øygarden
Presentasjonsgudstjeneste i Fridalen kirke kl. 11.00
Konfirmasjon i Fridalen kirke
Konfirmasjon i Årstad kirke

Fullstendig semesterplan blir sendt i posten. Alt av informasjon vil bli lagt ut
på våre hjemmesider: www.fridalen.no

Påmelding som konfirmant i Fridalen
Påmelding/ registrering som konfirmant i Årstad skjer via nettet. Fyll ut
påmeldingen/registreringen så fort så mulig. Den finner du på våre hjemmesider www.fridalen.no
Foreldre/foresatte vil få en mail med bekreftelse på påmeldingen.
Det er fint om konfirmanten blir påmeldt før Konfirmantsamtalen.

Fridalen kirke

Konfirmantsamtale
Når påmeldingen/registreringen har skjedd vil dere bli kontaktet for å avtale
en konfirmantsamtale med konfirmanten og en eller begge av foreldrene/
foresatte. Vi har denne samtalen for å bli litt kjent og er det noe man lurer på
kan man spørre om det.
Er man usikker på om man vil være konfirmant kan man ha denne samtalen
før man melder seg på/registrer seg. Ta da kontakt med presten for å avtale
tid for samtale.

Kontaktinformasjon
Eli-Johanne Rønnekleiv
sokneprest Fridalen menighet
Mob: 906 53 562
E-post: er464@kirken.no

Oddbjørn Stubhaug,
kapellan Årstad og Fridalen menigheter
Mob: 908 63 441.
E-post: os227@kirken.no

Velkommen som konfirmant!
I denne brosjyren kan du lese om hva
det vil si å være konfirmant i Fridalen!
Denne brosjyren blir sendt til 2007-kullet som er medlem i Den norske kirke.
Alle som er født i 2007 er velkommen til å være konfirmant i Fridalen kirke

Konfirmasjon
Nå er det din tur til å bli konfirmant. Et år der du kan være med å
utforske troen og livet.
Ordet ”konfirmasjon” betyr å bekrefte eller styrke. Gjennom
konfirmasjonstiden og selve konfirmasjonen, håper vi at du skal få
bekreftet at du hører til i Fridalen menighet, og at du vil bli styrket i
troen på Jesus.

Konfirmasjonsopplegget
Fridalen og Årstad menigheter samarbeider om konfirmanttiden. Noe
er felles og noe er hver for seg. Her er en kort presentasjon av hva
som skjer under konfirmasjonstiden
Gruppesamling
Konfirmantene har gruppesamlinger i menigheten.
Her snakker vi om livet, troen og aktuelle saker.
Møtene er omtrent hver 14. dag og varer i en time.
Gruppesamlingene er på tirsdager og eventuelt
torsdager. Skriv i påmeldingsskjemaet hva som
passer best.
Aktiviteter
I tillegg til gruppesamlingene, deltar konfirmantene i Fridalen og
Årstad sitt ungdomsarbeid, som er åpent for alle ungdommer (fra 9.
klasse og oppover). Her kan man velge mellom Ten Sing eller Freak.
1. Ten-Sing - Ten-Sing øver i Årstad kirke hver onsdag kl. 18-20.
Liker du å synge, spille i band, danse, drama, opptre, så er dette
tingen.
2. Freak - er ungdomsklubben i Fridalen kirke. Klubben er på
fredager fra kl. 19.30 - 23.00. Her spiller vi brettspill, biljard, snakker,
spiser og har andakt.
Gudstjeneste
I løpet av konfirmasjonstiden skal konfirmantene være på minst 8
gudstjenester. De fleste av disse gudstjenestene er sammen med alle
eller noen av de andre konfirmantene.
Vi oppfordrer foreldre/foresatte til å bli med konfirmanten til
gudstjeneste!

Konfirmanttur
17.-19. september er det konfirmanttur til Skjærgardsheimen som ligger i Øygarden kommune.
Den er felles og obligatorisk for konfirmantene i
Årstad og Fridalen.
På konfirmantturen blir det samlinger, aktiviteter,
bading (for de som vil), leking, det blir kveldssamlinger og mye sosialt.
Prisen for turen er inkludert i konfirmantbetalingen.
Nærmere informasjon om turen kommer til høsten.

Jeg - konfirmant?
Alle er velkommen som konfirmant hos oss. Vi stiller ingen krav om tro for at
du kan delta. Det kreves heller ikke at du fra begynnelsen av har bestemt deg
for å bli konfirmert. Det som kreves, er at du deltar på konfirmasjonsopplegget. Er du usikker er det lov å begynne for å se om du vil bli konfirmert.
Dåp
Dåp og konfirmasjon hører sammen og dåpen er grunnlaget for å bli
konfirmert.
Til deg som er døpt: De som er døpt har rett til opplæring i den kristne tro.
Konfirmasjonstiden er en del av denne opplæringen.
Til deg som ikke er døpt: Hvert år er det ungdommer som ønsker å være
konfirmant men som ikke er døpt. Gjennom konfirmasjonstiden vil du få vite
mer om hva kristentro er og du bestemmer deg for om du vil bli døpt.

Konfirmantbetaling
Konfirmantbetalingen er på kr. 1200,-. Betalingen dekker alle utgifter knyttet
til konfirmanttiden. Hvis betalingen er et problem i en stram økonomi, ta
kontakt med presten så finner vi en løsning sammen.

Frivillige arrangement
I løpet av konfirmasjonstiden vil konfirmantene få tilbud om ulike arrangement
som er frivillige, bl.a. Nattcup og Vinterfestival. Kostnadene til disse arrangementene dekkes ikke av konfirmantbetalingen.

Covid-19 - Smittevern
Vi håper at kommende konfirmantår skal i minst mulig grad bli preget av Covid
-19 og smittevern. Men vi vil følge de til en hver tid gjeldende råd fra myndighetene. I denne brosjyren er det beskrevet en tilnærmet normal
konfirmasjonstid. Skjer det endringer vil vi sende ut informasjon.

