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Velkommen som
konfirmant i
Bekkelaget og Ormøy
menighet

Vi ønsker at konfirmanttiden skal være en  god og
lærerik tid for alle konfirmantene, fylt med fine

opplevelser, erfaringer og kunnskap til å ta med seg
videre i livet. For at tiden skal bli best mulig, avtaler vi

på forhånd hva vi kan forvente av hverandre.

Av menighetens ansatte og
konfirmantledere kan dere forvente
at:
• vi bryr oss om konfirmantene
• vi gjør vårt beste for at konfirmant-
tiden skal være lærerik og minneverdig
 • vi sammen med konfirmantene lager
god undervisning og spennende
aktiviteter
 • vi sender ut informasjon i god tid og
holder nettsiden oppdatert
 • vi svarer på e-post og telefon

Av konfirmantene forventes det at:
• de deltar på all undervisning og alle
aktiviteter
 • de deltar på minst 8 gudstjenester i
løpet av konfirmanttiden
 • de møter presis til timene og tar med
Bibel og konfirmantlogg
 • de gir beskjed når du er forhindret fra
å komme og tar igjen fravær

For mer informasjon se:
www.kirken.no/bekkelagetogormoy

Bekkelaget og Ormøy menighet
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En viktig tid
– et viktig valg!

Velkommen som konfirmant!

Konfirmanttiden er en tid for å tenke
nye tanker, få nye opplevelser og
kanskje nye venner. Temaer vi skal
utforske sammen er: Hvor kommer jeg
fra? Hva skal jeg bruke livet til? Finnes
Gud? Hvordan kan jeg bety noe for
andre? Hvem er Jesus? Vi skal snakke
om vennskap og menneskeverd, sorg
og glede, mote og mobbing, kjærlighet,
seksualitet og samliv, miljø og
rettferdighet.
I konfirmanttiden er det tid og rom for  å
tenke og stille spørsmål. En tid for å
lære mer om Gud, deg selv og om andre
mennesker.

Hva er konfirmasjon?
Ordet konfirmasjon kan bety både «å
bekrefte» og «å gjøre sterk».
Konfirmasjonshandlingen er en
forbønnshandling hvor vi ber Gud om
å velsigne og å styrke hver enkelt
konfirmant. Målet med konfirmanttiden
er å bli bedre kjent med den kristne tro,
der Gud sier ja til oss og vil være en del
av våre liv.

En konfirmanttid for alle
Uansett funksjonsevne har alle rett til
en god konfirmanttid. Ved behov kan vi
tilby individuell tilrettelegging - ta
kontakt for nærmere informasjon.

Konfirmanttidens program
Informasjonsmøte i Bekkelaget kirke
onsdag 16.10.19 kl. 17.30. Oppstart for
konfirmantåret er januar 2020.
Konfirmasjonsgudstjenestene finner
sted lørdag 29.8., lørdag 5.9., og
søndag 6.9. i Bekkelaget kirke, og
søndag 30.8. i Ormøy kirke. Mer om
hvordan konfirmanttiden er organisert
på kan du lese på menighetens
nettsider.

Leir
Konfirmantleiren er en viktig del av
konfirmasjonsopplegget i menigheten.
Dette er dager med aktiviteter, lek,
bading, gudstjeneste, undervisning,
kveldsavslutning og fellesskap. Mange
opplever at dette er et høydepunkt i
konfirmasjonstiden. Konfirmantleiren er
i overgangen juni/juli 2020.

Jeg er ikke døpt – kan jeg
konfirmeres?
Konfirmasjon er en forbønnshandling
der Gud bekrefter løftet han gav i
dåpen. Du trenger ikke være døpt eller
medlem i Den norske kirke for å
begynne konfirmanttiden hos oss.
Dåpen er en imidlertid forutsetning for
å bli konfirmert, og de som ikke er døpt
får mulighet til å bli det i løpet av
konfirmasjonstiden.

Slik melder du deg på som konfirmant
Påmeldingen åpner onsdag 29.5. kl.
18.00. Logg inn på
https://minkirkeside.no/oslo

Velg Bekkelaget og Ormøy menighet,
og fyll ut påmeldingen for konfirmasjon.

Valg av tidspunkt for konfirmasjon
Valg av tidspunkt foregår etter «først-
til-mølla»-prinsippet. Det er et maks
antall plasser på hver gudstjeneste, de
som melder seg på først får ønsket
tidspunkt. Frist for påmelding er
30.10.2019.

Denne invitasjonen
blir sendt til alle døpte eller
tilhørende, dvs. en av foreldene dine
er medlem i Den norske kirke.


