Kirkelig
konfirmasjon
Gjøvik 2023

Konfirmant i 2023?
Konfpro Konfirmantprogrammet i Gjøvik
I Gjøvik har vi et todelt konfirmantopplegg.
Noen arrangementer er felles for alle de sju
menighetene, mens noen foregår lokalt i
egen kirke.
I januar 2023 starter konfirmasjonsåret for
fullt i alle menighetene.

Vil dere vite mer om kirkelig
konfirmasjon?
Hjertelig velkommen til
informasjonsmøter! Se datoene
lengre bak i heftet.

Lokalt og felles!
1. Lokale opplegg i de sju ulike Gjøvik-menighetene
2. Storsamlinger felles for alle
 I de lokale menighetene møtes konfirmantene til undervisning og gudstjenester i
sin kirke. Før påske deltar alle på en innsamlingsaksjon til inntekt for Kirkens
nødhjelp. Vi ønsker at foreldrene er med på gudstjenester og tjenestesøndager
der din konfirmant deltar.
 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.
 I uke 32, 7.-11. august, reiser konfirmantene på en fem dagers konfirmantleir til
Tomb VGS i I Råde.Det blir laget en film fra leiren og denne filmen får
konfirmantene på konfirmasjonsdagen som et minne fra konfirmasjonstida.

Innmelding til kirkelig konfirmasjon 2023
Denne informasjonsbrosjyren sendes til alle som er født i 2008 og som
er medlem av Den norsk kirke.
Det vanligste er at man konfirmeres i den kirken der man bor. Om
dere likevel ønsker konfirmasjon i en annen kirke er det viktig at man
opplyser om dette i innmeldingsskjemaet. Oversikt over alle
konfirmasjonsdatoer og tidspunkt finner dere på hjemmesiden vår,
kirkenmin.no, og i denne brosjyren.
Konfirmantene følger undervisningen i den menigheten de tilhører,
selv om man konfirmeres i en annen kirke. Det vil si at dersom man
bor i for eksempel Engehaugen kirkesogn, men skal konfirmeres i
Gjøvik kirke, følger man undervisningen i Engehaugen kirke. Ved
spesielle tilfeller kan dette forandres, men da må det gå tydelig frem i
innmeldingen.
Dersom konfirmanten har spesielle behov er det viktig at vi får
informasjon om dette slik at vi kan tilrettelegge for en best mulig
konfirmasjonstid og leiropplevelse for konfirmanten. Vi trenger derfor
å vite mest mulig av faktorer som kan påvirke konfirmasjonstida.
Dette gjelder også allergier og psykososiale forhold. Dette føres inn i
innmeldingen og vil bli behandlet konfidensielt. Vi har taushetsplikt.
Hvor melder vi oss inn til kirkelig konfirmasjon?
Innmeldingsskjema til kirkelig konfirmasjon i Gjøvik ligger på
vår nettside: www.kirkenmin.no. Eller du kan scanne QR-kode
her:
Der vil dere også finne informasjon
om hvordan skjemaet fylles ut.
Følg beskrivelsen så godt som mulig
slik at innmeldingen blir korrekt.

Vanlige spørsmål om konfirmasjon!
Må man være døpt for å bli konfirmert?
Ja, dåp er en forutsetning for å bli konfirmert i Den Norske Kirke. Konfirmasjon er en
bekreftelse på dåpen. Men det er ikke noe hinder, flere ungdommer blir døpt i løpet av
konfirmasjonstiden. Det er fullt mulig å følge konfirmantopplegget i kirka og bli døpt i
løpet av konfirmantåret. Dette avtales individuelt med den lokale presten. Dåpen kan
gjøres helt enkel eller i en vanlig gudstjeneste. Det er opp til dere.

Er det dyrt å følge konfirmantopplegget i Gjøvik?
Konfirmantavgiften er på 3200,-. Innbetalingen skjer i to omganger. Det er et viktig
prinsipp at ingen skal bli hindret i deltagelse på grunn av økonomi.
De som trenger hel eller delvis støtte, bes ta kontakt ved påmelding, foreldremøter eller
på e-post. Dette blir selvfølgelig behandlet konfidensielt.
Frist for henvendelse angående støtte er 15. januar 2023

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 for alteringen og blir bedt
for!

Konfirmasjon er 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 mest mulig. Sammen finner vi en god løsning!

Viktige datoer for fellessamlinger 2023
Kick off i Hunn kirke 27. januar.
Felles start på et nytt konfirmantår for alle konfirmantene i kommunen
Fasteaksjon 28. mars.
Innsamling til kirkens nødhjelp i alle menigheter. Foregår digitalt og lokalt.
Konfirmantdag 7. mai.
En dag med undervisning, lek og moro i og rundt Gjøvik kirke
Konfirmantleir uke 32, 7.-11.august.
I uke 32, 7.-11. august, reiser konfirmantene på en fem dagers konfirmantleir til
Tomb VGS i I Råde.Det vil komme mer informasjon om leiren og alle
fellesarrangementene.

Informasjonsmøter for foresatte
Foresatte kan møte opp i kirken for å få informasjon om
konfirmantåret 2023. Det vil bli informasjon om felles arrangement
og om hver menighet spesielt.
Da vil dere få utlevert en datoplan for den menigheten konfirmanten
tilhører.
Er dere usikre på kirkelig konfirmasjon, så er dere hjertelig
velkommen for å vite mer om opplegget i kirka.

Datoer og klokkeslett for informasjonsmøter i høst:
Engehaugen kirke, for Engehaugen og Gjøvik menigheter:
Tirsdag 08 november, kl 19.00- 20.30
Hunn kirke, for Bråstad, Vardal og Hunn menigheter:
Onsdag 09. november, kl 19.00- 20.30
Biri kirke for Snertingdal og Biri menigheter:
Onsdag 16.november, kl 19.00- 20.30

Ungdomsledere- nøkkelen til en fin konfirmanttid!
Konfpro er opplæring i kristen tro, formidlet gjennom unge ledere.
Vi utdanner våre egne konfirmantledere fra alle menighetene, gjennom
lederutviklingsprogrammet LupY. (Lederutvikling på Ynglingen)
Disse ungdommene har mange viktige lederoppgaver i Konfpro, spesielt på
storsamlingene og på leir. Alle kan etter endt konfirmanttid søke som
ledere i LupyY.
I LupyY vil ungdommene få opplæring i å lede samlinger, aktiviteter, ta
ansvaret for store og mindre grupper samt ha undervisning for
konfirmanter og barn.
Gjennom konfirmasjonstiden vil alle konfirmantene få tilbud om å være
med i LupY

Konfirmasjonsdatoer og tidspunkt 2023:
Biri kirke:
2. sept. kl.11.00
3. sept. kl.11.00

Hunn kirke:
9. sept. kl.10.00, 12.00 og
14.00
10. sept. kl.11.00

Bråstad kirke:
3. sept. kl.11.00

Nykirke:
3. sept. kl. 11.00

Engehaugen kirke:
16. sept. kl.10.00, 12.00 og
14.00
17. sept. kl.11.00 og 13.00

Seegård kirke:
17. sept. kl.11.00

Gjøvik kirke:
2. sept. kl.11.00 og kl.13.00
3. sept. kl.11.00

Vardal kirke:
16. sept. kl.11.00
17. sept. kl.11.00

I innmeldingsskjemaet 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. I Engehaugen
kan det, dersom kullet blir like stort som i 2022, bli aktuelt med en ekstra lørdag den
påfølgende helgen.
I løpet av desember begynner vi å fordele konfirmanter på de ulike
gudstjenestene/ foreta trekning der det er mange som ønsker samme dato og
klokkeslett. Dette gjelder særlig Hunn og Engehaugen. Dette gjøres innen 15.
desember og de som har meldt seg på før fristen prioriteres.

Frist for innmelding er 30.november.
Vi bruker Spond som informasjonskanal, både til konfirmantene og til
foresatte. Derfor trrenger vi e-postadresse og mobilnummer både til
konfirmanten og til foresatte, slik at konfirmanten får egen bruker i Spond.
Etter innmeldingsfristen 30.november opprettes bruker i Spond.
Dersom dere ikke vil at bilder av konfirmanten skal brukes, må det komme
tydelig fram i innmeldingsskjemaet

Trosopplæringen i Gjøvik heter KirkenMin. Vi jobber i alle de sju menighetene i Gjøvik
og arbeider for og med barn og ungdom fra 0-18. Vi lager mye av fellesarrangementene,
men konfirmantene vil også møte oss i sin kirke. Vi har et tett samarbeid med alle
menighetene i Gjøvik.

Karsten Torp,
daglig leder og
seilbåtentusiast:
Kt693@kirken.no.
Tlf 950 65 812

Hilde Engevold,
kateket og
sangfugl:
he839@kirken.no
Tlf 415 71 492

Kontaktinformasjon:
Trosopplæringsleder, KirkenMIN
Karsten Torp, kateket
kt693@kirken.no Tlf: 950 65 812
Kontor for trosopplæring i Gjøvik
Ynglingen, Svoldersgate 2, 2821 Gjøvik

Bjørnar Nome
Trosopplærer og
altmuligmann:
bn459@kirken.no
Tlf 926 55 291

Eiliv R Holm
Trosopplærer og
veteranbilentusiast:
eh779@kirken.no
Tlf 949 73 714

Innmelding:
Innmeldingsskjemaet til
kirkelig konfirmasjon i
Gjøvik ligger på vår nettside
www.kirkenmin.no

Gjøvik Kirkekontor
Strandgata 13 A, 2815 Gjøvik
post.gjovik@kirken.no Tlf: 45 87 62 01

Der finner dere informasjon

om hvordan skjemaet fylles
ut.

