
VELKOMMEN! 
Nå er det din tur til å bli 

Informasjonsmøte    
 Fevik kirke    FMU-bygget 
 Dato: 11. juni    Dato: 13. juni  
 Kl:  17:00     Kl:  17:00  
 Fevikkonfirmanter  Fjærekonfirmanter 
 

PS: BEHOLD MEG SOM EN VEILEDER GJENNOM HELE ÅRET 

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 dette året. 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.»  
 
Vi kan tilby deg spennende og varierte samlinger, med samtaler, praktiske  
oppgaver, samt lek og moro.  Det er konfirmantsamlinger annenhver uke i tillegg til  
spesielle arrangement. Du kommer også til å ta del i menighetens ungdomsarbeid og 
delta på gudstjenester. 
 
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 

 
Håper vi ser både deg og dine foreldre/foresatte på informasjonsmøte 
Mandag 11. juni kl. 17:00 i Fevik kirke for Fevikkonfirmantene  eller   
Onsdag 13. juni  kl 17:00 på FMU-bygget for Fjærekonfirmantene  
Møte vil vare i ca 45 minutter  
 
Velkommen til informasjonsmøte og konfirmantundervisning i Fjære menighet!! 
Er det noe du lurer på kan du kontakte en av de ansatte.  



Velkommen som konfirmant 
D

en norske kirke 

 

Danmarks-tur september 2018 
7.-9 sept (Fjære skole) 14.-16. sept (GUS+DRUS) eller 21.-23. sept (Fevik)  

Et av årets store høydepunkter er helt klart Danmarksturen. Dette er en tur hvor vi 
lærer hverandre bedre å kjenne og gjør mye gøy sammen. Vi står opp tidlig fredag 
morgen og setter kursen mot ferga.  Forventet hjemkomst er ca kl. 16:00 søndagen. 
 
Dette blir en strålende tur med gode venner, artig program og morsomme ledere. Det 
blir ikke påmelding til denne turen, men avmelding om noen dessverre ikke kan 
være med. Turen er ikke obligatorisk, men vi håper at alle blir med. 
 

Den store dagen! 
Lørdag 27. og søndag 28. april 2019 (Fevikkonfirmanter i Fjære kirke) 
Lørdag 11. og søndag 12. mai 2018 (Fjærekonfirmanter i Fjære kirke) 

Etter flere måneder med undervisning og opplegg er endelig den store dagen  
kommet. Konfirmasjonen finner sted i ærverdige Fjære kirke. Dere får selv velge 
hvilken dag dere ønsker å konfirmeres, men vi bestemmer klokkeslettet. 
 
De hvite kappene er et tegn på dåpen, de fine antrekkene er et tegn på festen, alle  
menneskene er et tegn på alle som er glad i dere og rosen er et tegn på livet.  
Dette er en dag kun til ære for dere. 
 
Vi, de ansette, gleder oss til denne dagen hvert år, til å se smilene deres og til å se en 
kirke full av festglade mennesker. Dette er en av livets store markeringer!!! 
 

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 samtale guide. 
 
Se vedlagt infobrosjyre, i tillegg vil dere få mer info om konfirmantfadder ordningen 
på informasjonsmøte. 
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Til slutt litt generell info. Å være konfirmant i Fjære menighet er i utgangspunktet 
gratis. Turen til Danmark koster 1900,-. Turen er frivillig, men vi ønsker alle med.   
I prisen er transport, mat og overnatting inkludert. Vi ser på turen som en viktig del 
av konfirmanttiden og håper alle blir med. Regningen vil bli sendt ut i slutten av  
august. Det er mulig å dele opp beløpet i flere terminer. Skulle det være noen  
vanskeligheter med å betale er det bare å ta kontakt med Kateket Kjell-Olav eller 
Ingvild så finner vi en løsning. Penger skal ikke være årsaken til at noen ikke blir 
med på tur. Vi vil ha alle med! 
 

Innskriving/Påmelding 
I år prøver vi elektronisk påmelding til konfirmasjon i Fjære menighet. Gå inn på 
www.grimstad.kirken.no; og trykk på nyhetssaken ”Påmelding til konfirmasjon”. 
Her vil det ligge en link til påmelding via min kirkeside. Merk: viktig at dere får en 
bekreftelse på mail etter påmelding, om ikke har noe gått galt. På den samme siden 
kan man også laste ned papirskjema som kan fylles ut og ta med på infomøte. Håper 
dette fungerer greit for de fleste. Vi vil også ha med innskrivingsskjema på infomøte. 

 
Viktige datoer 

Fjære 
13.juni kl 17:00 Informasjonsmøte på FMU-bygget 
23.aug. kl. 18.00  Første konfirmant time for alle på FMU-bygget 
26. aug. kl. 11:00 Presentasjonsgudstjeneste i Fjære kirke m/foresatte 
07.-09. sep  Weekend til Danmark for elever ved Fjære skole 
14.-16. sep  Weekend til Danmark for elever ved Grimstad U. Skole                                 
07. og 08. mai  Samtalegudstjeneste m/foresatte i Fjære kirke 
11. og 12. mai  Konfirmasjonsgudstjenester i Fjære kirke 

Fevik 
11.juni kl 17:00 Informasjonsmøte i Fevik kirke 
29. aug kl. 17.00  Første konfirmant time for alle i Fevik kirke 
02. sep. kl. 11:00 Presentasjonsgudstjeneste i Fevik kirke m/foresatte 
12. sept kl. 19:15 Foreldremøte i Fevik kirke 
21.-23. sep  Weekend til Danmark  
07. april   Samtalegudstjeneste m/foresatte i Fevik kirke 
27. og 28. april Konfirmasjonsgudstjenester i Fjære kirke 

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

Håper vi sees på infomøte 11. eller 13.juni kl.17:00 
 
 Kjell Olav  Tore   Helge  og  Ingvild 
932 17 137  900 70 693  419 32 411  995 88 564 
koh@grimstad.kirken.no tl@grimstad.kirken.no hs@grimstad.kirken.no iwl@grimstad.kirken.no 
 

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


