Kirkelig konfirmasjon
Gjøvik

Konfpro
Konfirmantprogrammet i Gjøvik
I Gjøvik har vi et todelt konfirmantopplegg.
Noe er felles for alle de sju menighetene,
mens noe foregår lokalt.

Konfpro 2019 er en opplæring i
den kristne tro, formidlet gjennom
unge ledere.
Vi utdanner våre egne konfirmantledere fra
alle menighetene, gjennom
lederutviklingsprogrammet LupY.
Disse ungdommene har mange viktige
lederoppgaver i Konfpro, spesielt på
storsamlingene og på leir.

Todelt konfirmantprogram
Lokale opplegg i de sju ulike Gjøvik-menighetene og storsamlinger felles med alle.
 I det lokale opplegget møtes konfirmantene til undervisning og gudstjenester i sin
lokale menighet.
De er også med på en innsamlingsaksjon før påske til inntekt for Kirkens nødhjelp. Her
regner vi med at også foreldrene stiller opp og blir med som sjåfører og bøssebærere
sammen med sin konfirmant.
 På storsamlinger møtes konfirmantene fra alle sju menighetene til et stort
fellesopplegg. Dette er samlinger hvor vi satser litt ekstra! Ungdomslederne våre er
viktige i planlegging og gjennomføring av disse arrangementene.
 Uke 32, 7.-11.august, reiser konfirmantene på en fem dagers konfirmantleir til Bolærne.
Det blir laget en film fra leiren og denne filmen får konfirmantene på
konfirmasjonsdagen som et minne fra konfirmasjonstida.

Konfirmasjon for alle!
Ikke alle føler seg komfortable
med å reise på leir eller delta
på store samlinger.
Dersom dere har en konfirmant
med spesielle behov,
ønsker vi å komme i kontakt med
dere så tidlig som mulig slik at vi
kan tilrettelegge og tilpasse
konfirmantundervisningen.
Kryss av dersom dere trenger et alternativ til leir eller dere trenger et tilbud om
tilrettelagt undervisning. Sammen finner vi en god løsning!

Må man være døpt for å bli konfirmert?
Ja, dåp er en forutsetning for å bli konfirmert. Hvert år blir flere ungdommer døpt i løpet
av konfirmasjonstiden. Vi synes det er fint å se ungdom som tar et eget valg om å la seg
døpe! Dette avtales individuelt.

Hva koster det å følge konfirmasjonsopplegget?
Konfirmantavgiften er på kr 2.800,- og innbetalingen skjer i to omganger. Ingen skal bli
hindret i deltakelse på grunn av økonomi. De som trenger hel eller delvis støtte, bes ta
kontakt ved påmelding eller på kommende foreldremøte.
Frist for henvendelser vedrørende støtte er 15. januar 2019.

Konfirmasjon kommer av det latinske
ordet confirmare, som betyr
bekreftelse.
Gud bekrefter at han er glad i deg.
Selve konfirmasjonen er i bunn og
grunn en forbønnshandling. Du kneler
ved alterringen og blir bedt for.

Konfirmasjonsdatoer og tidspunkt 2019
Biri kirke:
31. aug. kl.11.00
1. sept. kl.11.00
Bråstad kirke:
1. sept. kl.11.00

Hunn kirke:
7. sept.
kl.10.00, 12.15 og 14.30
8. sept. kl.11.00 og 13.00
Nykirke:
1. sept. Kl. 11.00

Engehaugen kirke:
14. sept.
kl.10.00, 12.00 og 14.00
15. sept. kl.11.00 og 13.00

Seegård kirke:
15. sept. kl.11.00

Gjøvik kirke:
31. aug.
kl.11.00 og kl.13.00
1. sept. kl.11.00

Vardal kirke:
15. sept. Kl. 11.00
16. sept. kl.11.00

I innmeldingen kan dere selv sette opp prioriteringer på når dere ønsker
konfirmasjon. Vi prøver etter beste evne å la alle få sitt førstevalg oppfylt, men
det er dessverre slik at det ikke alltid lar seg gjøre. Endringer i antall
gudstjenester kan forekomme etter størrelsen på konfirmantkullet.

Kontaktinformasjon
Trosopplæringsleder
Karsten Torp
kt693@kirken.no Tlf: 950 65 812
Kontor for trosopplæring i Gjøvik
Ynglingen, Svoldersgate 2, 2821 Gjøvik
Gjøvik Kirkekontor
Strandgata 13 A, 2815 Gjøvik
post.gjovik@kirken.no Tlf: 45 87 62 01

