KONFIRMASJON 2020
I OPPEGÅRD!
Påmelding til konfirmanttiden:
www.kirken.no/oppegard
Påmelding starter 1. mai kl.12.00

Velkommen til et spennende år!
TRO
Mange er usikre på hva de tror når de begynner som konfirmant. Konfirmanttiden er en god mulighet for deg til å lære mer om deg selv og mer
om kristen tro.
SAMLINGER I KONFIRMANTTIDEN
Det er mye som skal skje i konfirmantåret fra høsten og fram mot sommeren og konfirmantleir. På høsten er det gudstjeneste og noen samlinger, på våren fortsetter vi med en felles kick-off for alle konfirmantene, innsamlingsaksjon (fasteaksjon v/Kirkens Nødhjelp) og samlinger.
Semesterplanen får dere i høst og det er obligatorisk oppmøte.
KONFIRMANTLEIR 3.-8. AUGUST 2020
Over 200 konfirmanter og 60-70 ledere er en hel uke sammen på leir. Vi
leker, konkurrerer, lærer, flørter, synger, ber, svømmer, blir kjent med
nye mennesker og mye annet. Du får nye opplevelser sammen med
andre og det gjør noe med deg. Mange sier de tenker annerledes om
seg selv, andre folk og Gud, etter et år som konfirmant.
FOR ALLE SOM ER DØPT
Konfirmasjon i kirken er det naturlige valget for alle døpte. Foreldrene
og fadderne dine tok ansvar for å lære deg om den kristne tro. Konfirmasjonstiden er DIN tid til å gjøre dine erfaringer og velge selv.
IKKE DØPT?
Du er ikke alene om det. Ca. 10 % av konfirmantene er ikke døpt. Du
kan likevel delta i konfirmanttiden og lære det samme som de andre. På
våren blir du døpt sammen med de andre.
KONFIRMASJON FOR ALLE
Vi ønsker å legge til rette for en god konfirmanttid for alle i samarbeid
med hjemmet. Si fra dersom det er noe spesielt vi burde vite om.

For deg som vil ha mer ut av konfirmanttiden

Leir, fellessamlinger og gudstjenester er obligatorisk for alle. Som konfirmant kan du også være
med på disse aktivitetene:

KRIK-konfirmant
KRIK er for deg som liker aktivitet,
ballspill, lek og moro. Du er velkommen enten du er god, dårlig eller midt i mellom. Her er idrettsglede i fokus! Vi har 3-4 samlinger i
halvåret i Abox på Greverud.
Klima-konfirmant
Er klima, miljø og rettferdighet noe
som engasjerer deg? Da er klimakonfirmant midt i blinken! Her utforsker vi disse temaene og ser
nærmere på hva vi kan gjøre for å
få en bedre fremtid.
Film-konfirmant
Liker du film, popkorn og god stemning
bør du bli med som film-konfirmant. Vi
møtes 2-3 kvelder i semesteret, ser
film og snakker om den etterpå.
OPUS-konfirmant
Hver torsdag har ungdomskoret OPUS
øvelser fra 19.00-21.00. Hvis du er
glad i å synge og har lyst til å bli kjent
med nye mennesker er dette stedet for
deg.
OPUS har også lyd-, teknikk- og bildegruppe.

Teater-konfirmant
Vinteren 19/20 setter vi opp amatør-teateret «Markus-dramaet».
Har du lyst å være skuespiller, delta på gøye dramalekssamlinger og
sette opp et teaterstykke er dette
en genial mulighet. Du trenger
ingen forkunnskaper!

Praktisk info og påmelding
FORELDRE/FORESATTE
Vi ønsker konfirmantforeldre/foresatte velkommen til kirken, og inviterer til
en god dialog gjennom konfirmanttiden. Primært foregår kontakten på e-post,
men vi er også tilgjengelige på Facebook eller telefon.
PÅMELDING: 1. mai kl.12.00 på www.kirken.no/oppegard
KONFIRMASJONSGUDSTJENESTER
Konfirmasjonsgudstjenestene er lørdag og søndag i august/september 2020.
Det er konfirmasjoner i alle kirkene i kommunen og dere velger dato og kirke
ved påmelding. Dersom gruppen er full, må du velge en annen dag. Det er
førstemann til mølla, samtidig som de som bor på Svartskog vil få førsteprioritet på konfirmasjoner i Oppegård kirke.
KONFIRMANTAVGIFT
Konfirmantavgiften er på kr. 3900. Beløpet dekker leiroppholdet, konfirmantbibel og alle samlingene i konfirmasjonstiden. Innbetalingen skjer over bankgiro som blir sendt ut i april 2020.
Det er mulig å søke om støtte til konfirmantavgiften.

Ved spørsmål, ta kontakt med:
Marianne Kolve Henriksen
Tlf. 66 81 50 03/66 99 13 70
E-post:
marianne.henriksen@kirken-oppegard.no

