Velkommen som kirkelig konfirmant 2018!
I juni var årets konfirmanter ferdige, og nå er det tid for den som skal gå i 9. klasse i skoleåret
2017-2018 å bestemme seg for konfirmasjon. Vi håper at vi også neste år blir en stor og flott
konfirmantgruppe i menigheten vår. Enten du ønsker å ha selve konfirmasjonsdagen i
Bakkehaugen kirke eller i Vestre Aker kirke, så er vi en samlet konfirmantgruppe gjennom
konfirmasjonstiden.
Kirkelig konfirmasjon er det mest naturlige valget om du er døpt og medlem av kirken. Da får du
en spesiell mulighet til å bli bedre kjent med og utforske den kirken og den religionen du tilhører.
For deg som ikke er døpt eller medlem i kirken, så er konfirmasjonstiden en flott anledning til å bli
kjent med kristendommen og hva det betyr å være en del av kirken. Ønsker du å være med på den
avsluttende konfirmasjonshandlingen med forbønn og velsignelse må du bli døpt i løpet av våren
2018. Hvert år blir 1500 ungdommer døpt som konfirmanter og i vår menighet pleier vi å ha mellom
3 – 6 konfirmanter som blir døpt. Til sammen pleier vi å være mellom 50 – 70 konfirmanter, og nå
gleder vi oss til et nytt kull skal begynne!
I mai fikk du et lite hefte fra kirken, hvor det står litt om hva kirkelig konfirmasjon handler om. For
å si det helt kort så handler kirkelig konfirmasjon om å lære og få flere erfaringer med hva
kristendom og kirke handler om. Det handler også om å få mulighet til å stille spørsmål og utforske
hva dåpen og troen kan bety i eget liv. Siden kristendom handler om hele livet, så er også
menneskeverd, miljøvern og etiske problemstillinger en viktig side ved det å være konfirmant.
Konfirmasjonstiden avsluttes med en høytidelig gudstjeneste hvor hver enkelt konfirmasjon blir
bedt for og velsignet. Frem til for 50 år siden handlet konfirmasjon om å bekrefte offentlig at man
fortsatt ville tro og tilhøre kirken. Nå forstår vi heller ordet konfirmasjon som at det er Gud som
konfirmerer, altså bekrefter, sin kjærlighet og ønske om fellesskap med konfirmanten.
I juni ble det sendt ut brev til alle døpte / medlemmer i menigheten som er født i 2003. I tillegg
sendte vi ut til en gruppe som ikke er døpt og medlem, men hvor minst en av foreldrene er medlem
av kirken. For å nå ut til alle legger vi også invitasjonen ut her, og håper at den kan nå ut til de som
ikke har mottatt eget brev i posten.
Informasjon om konfirmanttilbudet i vår menighet
Konfirmasjonsopplegget i vår menighet starter så vidt opp i høst. Du vil bli invitert til et sosialt
arrangement en fredagskveld for å bli litt kjent, og den andre søndagen i advent deltar
konfirmantene på en stemningsfull lysmesse / adventsgudstjeneste i Bakkehaugen kirke på Tåsen.
Det meste av konfirmantopplegget foregår i vårsemesteret 2018. Det vil være en veksling mellom
møtepunkter i mindre grupper og noen samlinger hvor alle konfirmantene deltar samtidig. I tillegg
deltar alle konfirmantene på til sammen 8 gudstjenester. Høydepunktet for de fleste er den 4
dager lange konfirmantleiren. Neste år vil denne være på sommerstid, og vi forsøker å finne et bra
sted på slutten av sommerferien. Skulle det være noen som absolutt ikke kan delta de dagene som
leiren er, vil vi finne en alternativ leir for disse i samarbeid med andre menigheter.

I løpet av våren vil vi ha 4 konfirmantdager hvor alle konfirmantene møtes. Dette er lørdager hvor
vi er sammen en større del av dagen, og både har undervisning og mer kreative og sosiale
programposter. Det er fint og viktig at hele konfirmantgruppa blir godt kjent med hverandre!
I tillegg velger hver konfirmant en gruppe som møtes litt oftere, og hvor det i tillegg til vanlig
undervisning har et spesielt fokus eller tema. Disse gruppene møtes på litt forskjellige dager og
tider, og har rundt 6 samlinger hver. Vi sender ut mer informasjon om disse etter sommerferien,
men slik vi ser det nå blir det disse gruppene:
1. Sang og korgruppe. Her er det i tillegg til vanlig konfirmantundervisning et fokus på
korsang. Kantor i Bakkehaugen, Marianne Eriksen, har stor erfaring med korarbeid,
ogvilgjerne øve inn både liturgisk sang og andre korsanger. Hun synes også det er veldig
spennende om noen som spiller piano har lyst til å bli med og prøve seg på orgel. Det blir
obligatoriske 6 samlinger på torsdag ettermiddager i Bakkehaugen kirke, men kanskje
flere for de som vil.
2. Diakoni og solidaritetsgruppa. En viktig del av det å være kirke handler om å bry seg om
andre og det vi kaller nestekjærlighet og diakoni. De som velger denne gruppa vil møtes til
enkelte ekskursjoner / turer hvor vi besøker institusjoner og mennesker i kirken som jobber
spesielt med dette. Møtene / ekskursjonene varer litt lenger, men vi har til gjengjeld noen
færre samlinger. Dagene og tidene kan variere. Vi vil også få besøk av mennesker som er
opptatt av tema. En konkret oppgave for denne gruppa er å arrangere et generasjonstreff
for eldre på et sykehjem.
3. Studiegruppa. Denne gruppa møtes etter skoletid på 8 tirsdager. Vi må se når skolene har
lagt timeplanen akkurat når tidspunktet kan bli. Dette er en gruppe for dem som er opptatt
av å jobbe litt mer grundig med ulike temaer i kristendommen og teologien, og som liker å
diskutere og samtale om tema.
4. Kunst og kulturgruppa. Denne gruppa møtes til sammen 6 kvelder (mest tirsdager) hvor vi
gjennom kunst og kulturelle uttrykk fokuserer på ulike tema i kristendommen. Det kan være
undervisning i tilknytning til film, og det kan være å selv jobbe med kunst i forbindelse med
et tema. Vi vil også dra på en byvandring og se på ulike kirker og kunsten i disse.
Etter sommeren legger vi ut mer informasjon på hjemmesiden vår, hvor du kan lese mer om
tilbudet og hvor du også kan melde deg på. De som står på adresselistene våre får eget brev. Det
vi kan si nå er at alle får plass og vi finne løsninger som passer for deg.
Selve konfirmasjonsdagene blir i månedsskiftet august – september 2018. Dette er en endring fra
de siste årene, hvor vi har hatt det i juni. De som velger å ha konfirmasjonsgudstjenesten i
Bakkehaugen kirke har konfirmasjonsgudstjenester på lørdag 25. august og kanskje også søndag
26. august om det er mange konfirmanter. De som vil ha konfirmasjonsgudstjenesten i Vestre Aker
kirke har konfirmasjonsgudstjenesten på lørdag 1. september, og kanskje også søndag 2.
september om det er veldig mange konfirmanter.
Konfirmantavgiften er neste år på 2300,- kroner og den dekker alt (også leiren). Skulle det være
familier som ikke har anledning til å betale, så kan man søke om redusert betaling.
Vi legger ut oppdatert informasjon på hjemmesiden vår www.kirken.no/bmv og sender ut nytt brev
med påmeldingsinfo etter sommeren. Alle som vil være kirkelig konfirmant får plass!
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