
VELKOMMEN! 

Nå er det din tur til å bli 

Informasjonsmøte    
Fjæreparken tors 20. august 

Kl. 17:00  for de med slektsnavn som  
    starter på A-J 
Kl. 18:30  for de med slektsnavn som  
    starter på K-Å 

i Fjære menighet 
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En spennende konfirmasjonstid 
 

Vi har lyst til å ønske deg velkommen som konfirmant i Den Norske kirke,  
Fjære menighet.  
 
Denne brosjyren går ut til alle som er registrert som medlemmer eller tilhørende  
(der minst en av de foresatte står som medlem) i Fjære menighet.  
 
Et valg du nå står ovenfor er om du skal bli konfirmert. Valg av konfirmasjon  
handler ikke først og fremst om hvilke svar du har funnet, men om hvilke spørsmål 
du har. 
 
Vi gleder oss til å bruke tid sammen med deg og lære deg å kjenne. Alle kan være 
trygge på at de er velkommen til konfirmasjonstilbudet vårt akkurat slik de er.  
Konfirmasjonstiden er en mulighet til å bli bedre kjent med den kristne tro, bønn, 
kirka, gudstjenesten og ikke minst hverandre. Målet for konfirmasjonstiden er klart:  

 
« Å vekke og styrke troens liv som gis i dåpen,  

så de unge kan leve og vokse som Jesu disipler.»  
 
Kanskje du ikke er døpt og lurer på om du kan være med. Dåp er en forutsetning for  
konfirmasjonshandlingen, men dette fikser vi etter hvert. Det er også mulig å følge 
opplegget uten å konfirmere seg. 
 

Konfirmant er du kun én gang i livet. Når du er konfirmant,  
forplikter du deg til å være med på hele opplegget 

 
På grunn av korona-pandemien har vi dessverre ikke full oversikt på hva året vil  
inneholde. Det vil derfor komme mer info til dere i august med utfyllende 
opplysninger.  
 
Håper vi ser både deg og dine foreldre/foresatte på innskrivnings og 
informasjonsmøte i Fjæreparken ved FMU-bygget. 
Torsdag 20. august kl. 17:00 for de som har slektsnavn som starter med A-J 
Torsdag 20. august kl. 18:30 for de som har slektsnavn som starter med K-Å 
 
Møtet vil vare i ca 45 minutter og er for konfirmant med 1 foresatt. Dersom været 
blir veldig dårlig vil møtet bli inne på FMU. På infoen som kommer i august vil vi 
komme tilbake til regler i forhold til smittevern. 
 
Velkommen til informasjonsmøte og konfirmantundervisning i Fjære menighet!! 
Vi gleder oss til å bli kjent med deg! 
Er det noe du lurer på kan du kontakte en av de ansatte.  



Velkommen som konfirmant 
D

e
n
 n

o
rs

k
e
 k

irk
e
 

 

I år tilbyr vi to konfirmantopplegg 
Vårkonfirmanter. 
Vårkonfirmanter er det tradisjonelle konfirmantopplegget vårt som mange kjenner 
til. Det blir oppstart første uke i september med konfirmantsamlinger annenhver uke 
på FMU-bygget eller i Fevik kirke. Noen samlinger byttes ut med spesielle 
arrangement, f.eks. Flyktning for en natt, innsamlingsaksjon, temasamlinger eller 
annet. Vanligvis starter vi med en tur til Danmark i september. Det synes vi ikke er 
forsvarlig i år. Vi har en plan om å gjennomføre turen i mars/april. 
Konfirmasjonstiden avsluttes med konfirmasjon i Fjære kirke 24/4, 8/5 og 9/5 2021. 
Praktisk info: Dette opplegget er gratis, men Danmarksturen koster 2100,-. Turen 
er ikke obligatorisk, men vi ønsker at alle skal være med. 
 

Høstkonfirmanter. 
Høstkonfirmanter er et prøveprosjekt en periode fremover. Det blir oppstart i januar 
2021. I løpet av våren vil man delta på noen enkeltsamlinger, samt noen 
arrangement sammen med vårkonfirmantene. I starten av august 2021 blir det en 
ukes konfirmantleir i Kragerø, sammen med konfirmanter fra andre steder i Norge. 
Konfirmasjonstiden avsluttes med konfirmasjon i Fjære kirke 18/9 og 19/9 2021. 
Praktisk info: I dette opplegget er leieren en del av undervisningskravet. Den er 
derfor obligatorisk. Vi har ikke pris for denne leiren helt klart ennå, men den vil 
komme på ca 2300,-.  
 

Hva skal jeg velge? 
På grunn av koronaviruset er det en del usikkerhet rundt begge oppleggene. Vi 
forventer at mye vil falle på plass i løpet av sommerferien. Vi velger derfor å ha to 
utsendinger med info til årets konfirmantkull. Denne veldig generelle som kommer 
nå, samt en med mer info som kommer i starten av august.  
Man trenger derfor ikke å ta et valg ennå. Det vil også bli mulig å stille spørsmål på 
infomøte i august evt. ta kontakt med en av de ansatte.  
Økonomi skal ikke være en faktor for valg eller det å bli konfirmant hos oss.  
Derfor er det mulig å søke menigheten om støtte til tur, både til Danmark og 
Kragerø. 
 

FMU 
Som konfirmant hos oss er du en viktig del av vårt ungdomsarbeid. FMU er et sted 
der alle skal føle seg hjemme. FMU foregår hver mandag i skoleåret på FMU-bygget 
fra kl. 18-20. I tillegg arrangerer vi turer og har spesielle happenings noen lørdager i 
løpet av året. Alle konfirmantene i Fjære menighet skal innom FMU 6 ganger i løpet 
av konfirmasjonstiden. Her blir man kjent med resten av ungdommene i menigheten 
og tar del i et fellesskap. 
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Konfirmantfadder 
Fadderprogrammet er en spennende del av Fjære menighet sitt konfirmantarbeid.   
Ordningen legger til rette for et personlig møte mellom konfirmanten og en voksen.   
 

”Hensikten er å utveksle gode relasjoner mellom konfirmanten  
og en voksen hvor livserfaring og livsverdier blir snakket om” 

 
Alle konfirmantene må finne seg en voksen person de ønsker som sin  
konfirmantfadder. Vi oppfordrer til å velge noen andre enn ens foresatte. I løpet av 
konfirmasjonstiden skal dere ha fire samlinger. Det vil bli delt ut en samtaleguide i 
starten av året, så man trenger ingen forkunnskap for å være konfirmantfadder. 
Mer info vil komme ved oppstart, men det er greit å tenke på mulige faddere allere-
de nå. 

 

Innskriving/Påmelding 
På grunn av pandemien har vi år valgt å utsette informasjons og innskrivningsmøte 
til høsten. I utsendelsen dere får i august vil dere få mer info om hvordan man mel-
der seg på. Det er lurt å merke av datoen for møte 20. august allerede nå. 

 

Viktige datoer 
20.augustkl 17:00 Informasjonsmøte i Fjæreparken for de som har slektsnavn som 
    starter på A-J 
20.augustkl 18:30 Informasjonsmøte i Fjæreparken for de som har slektsnavn som 
    starter på K-Å 
6. september  Presentasjonsgudstjeneste i Fjære kirke for vårkonfirmanter. 
24/4, 8/5 og 9/5-21 Konfirmasjon i Fjære kirke for vårkonfirmanter 
    (dere velger dag selv) 
18/9 og 19/9-21 Konfirmasjon i Fjære kirke for høstkonfirmanter 
    (dere velger dag selv) 

 
Vi gleder oss til å møte dere og ta fatt på et nytt år med konfirmanter.  

Håper vi sees på infomøte 20. august. 

 
 Kjell Olav  Tore   Helge   
932 17 137  900 70 693  419 32 411   
koh@grimstad.kirken.no tl@grimstad.kirken.no hs@grimstad.kirken.no  
 

Skulle det være noe annet du eller dine foresatte lurer på kan dere kontakte en av de ansatte. 


