
Velkommen.
Nå er det din tur til

å bli konfirmant i Voksen
menighet

Menigheten 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.

Slik melder du deg på som konfirmant:

Gå inn på www.kirken.no/voksen og fyll ut skjema for innskriving under fanen
konfirmant. Dersom du ikke er sikker på alt som skal fylles inn, skriv det du vet
og send inn, så ordner vi det som mangler senere. Har du særskilte behov, ta
kontakt i god tid, så legger vi til rette i samarbeid med dere.

Frist for å melde seg på er 31.oktober

Hilsen oss som arbeider med konfirmasjon i Voksen menighet.

Ved spørsmål ta kontakt med:
Katrine Lind-Solstad,
Mobil 401 00 744
 Epost kl289@kirken.no

Voksen menighet
DEN NORSKE KIRKE
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En viktig tid
– et viktig valg!

Du er bare et år unna en høytidelig dag i livet ditt.
Velkommen som konfirmant i Voksen menighet!

Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker, få nye opplevelser og

kanskje få nye venner! Vi snakker sammen, reflektere sammen. 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. Det forutsettes ikke noen
bekjennelse fra konfirmantens side. Det viktigste 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. Er det behov for
individuell tilrettelegging, ta kontakt så snart det lar seg gjøre.
Døvemenighetene har et eget konfirmanttilbud. Se dovekirken.no

Informasjonsmøte
Den 25.september kl 18.00 vil det være et informasjonsmøte i Voksen kirke
om konfirmanttiden. Her vil datoer og aktiviteter presenteres. Møtet er for
alle som ønsker å være konfirmant, eller vurderer å konfirmere seg.

Mer om hvordan konfirmanttiden er organisert på kan du lese på menighetens
nettsider: www.kirken.no/voksen

Leir og undervisning
I Voksen er all undervisning, linjesamling og  arrangementer på våren. Vi
starter i januar og avslutter med å reise på leir til Tjellholmen leirsted. Vi
ønsker å gi deg gode opplevelser sammen med venner og ledere. Dette er en
uke i sommerferien.

Jeg er ikke døpt – kan jeg konfirmeres?
Du er velkommen til å delta i konfirmantopplegget selv om du ikke er døpt.
Dåpen er en forutsetning for å delta i den avsluttende
forbønnsgudstjenesten. Hvert år er det flere konfirmanter som blir døpt.
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