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Invitasjon til en
viktig tid i livet

Konfirmanttiden i kirken er ikke bare
for deg som tror.

Kirkens konfirmanttid gir deg
mulighet til å

Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler
eller bare er nysgjerrig. I konfirmanttiden får du muligheten til å utforske mange viktige spørsmål sammen
med andre. For det er nettopp det konfirmanttiden
handler om – å lære mer om deg selv og Gud. Og om
å få nye opplevelser sammen med venner.

•
•
•
•
•
•
•
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finne ut hva du tror på
bli bedre kjent med deg selv
lære mer om Bibelen
få nye tanker om livet
utfolde deg kreativt
oppleve et godt fellesskap
engasjere deg i kirkens arbeid for
solidaritet og miljøvern

Den norske kirke

Du er bare ett år unna en høytidelig dag i livet ditt.
Nå er tiden inne for å velge.

Konfirmant 2018
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Konfirmasjonsdagen

Selve konfirmasjonsdagen er en festdag
for deg, familien og menigheten. Den er
et høydepunkt i en spennende tid, hvor
du har vært sammen med andre for å
oppleve, lære og skape.

Konfirmanttiden

Opplegget for konfirmanttiden varierer
fra sted til sted. Men den vil alltid inneholde forskjellige opplevelser, undervisning og samtaler om kristen tro og livets
utfordringer. Du vil også bli kjent med
kirkerommet og være med på gudstjenester. En viktig del av konfirmanttiden
er å dele erfaringer med andre. Derfor
drar de fleste konfirmantgrupper på turer
eller arrangerer andre aktiviteter. For
mange er konfirmantleiren en stor opplevelse som gir minner for livet.

Konfirmanttiden var fantastisk! Før var jeg
usikker på hvilken religion jeg tilhørte.
Bønnevandringen på leiren er noe av det
fineste jeg har vært med på.

_
Ida
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Noe av det som har vært interessant med
konfirmanttiden er å lære mer om
Bibelen, Gud og kristendommen. Og om
hva som har skjedd før, og hvordan alt er
blitt sånn som det er nå.

_
Laila

Det er veldig sosialt å være konfirmant
og det gir meg en god følelse å være
sammen i kirka. Vi gjør mange fine ting
og alle får brukt evnene sine. Alle blir
sett - alle har det bra.

_
Karen
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Noen viktige temaer vi tar
opp i konfirmanttiden
•
•
•
•
•
•
•
•

En konfirmanttid
for alle
Uansett funksjonsevne har alle rett til en
god konfirmanttid. Er det behov for
individuell tilrettelegging, ta kontakt
med kirken så snart det lar seg gjøre.
Døvemenighetene har også
et eget konfirmanttilbud.
Se kontaktinformasjon på side 20.

Vennskap og relasjoner
Gudstjenesten og nattverd
Sorg og glede, godt og vondt
Gud, Jesus og Den hellige ånd
Kjærlighet, seksualitet og samliv
Bibel og bønn
Selvbilde og menneskesyn
Miljø og rettferdighet

Det ble en helt spesiell konfirmantforberedelse,
som var tilrettelagt på en fantastisk måte.
Jeg tar ikke for hardt i hvis jeg sier at konfirmasjonen
var en av de beste dagene i Ola sitt liv, så langt.

_
Tommy, far

Ola, tidligere konfirmant
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Jesus lærte oss mye om hvordan
vi mennesker skal leve sammen,
og hvordan vi skal ta vare på
hverandre og den verden vi
lever i. Dette tar vi på alvor i
konfirmanttiden.
Solidaritet og nestekjærlighet, engasjement og omsorg er viktige temaer.
Omsorg for andre, fredsarbeid og vern
av klima og miljø er et ansvar vi alle har.
Disse utfordringene trenger engasjerte
unge som kan jobbe for å skape en mer
rettferdig verden – lokalt og globalt.
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Hva er konfirmasjon?

På konfirmasjonsdagen går du ut av kirken med Guds
velsignelse over deg og livet som ligger foran.
Den norske kirke

I Den norske kirke er konfirmasjonen en
forbønnshandling. Ordet konfirmere betyr
å bekrefte eller styrke.
Konfirmasjonen forutsetter ingen bekreftelse fra
konfirmanten, det er Gud som bekrefter sine løfter slik
de gis i dåpen.

Tiden som konfirmant fikk stor
betydning for hvordan jeg tror og
hvordan jeg er sosialt.

Konfirmasjonsgudstjenesten er høytidelig og fin. Alle
konfirmantene kommer fram og kneler ved alterringen.
Presten eller konfirmantlæreren din ber for deg.

_
Daniel
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Bibelen forteller at dåpen er
Guds gave til oss.
Dåpen er et synlig tegn på Guds kjærlighet, og at den døpte er en del av kirken.
Hvis du ikke er døpt, kan du være med i
konfirmanttiden, bli kjent med troen og
velge om du vil bli døpt underveis.
Det var godt å stå ved døpefonten,
og det kjentes så riktig.

Dåpen er en forutsetning for å delta i
den avsluttende forbønnsgudstjenesten.
Flere enn 1400 blir hvert år døpt i løpet av
konfirmanttiden.

_
Sofia
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Vi snakket veldig mye om det vi ungdommer
går gjennom, og som vi kanskje ikke snakker
så mye om på skolen eller med foreldre.

_
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Elena

Først trodde jeg at det ville bli kjedelig.
Det som overrasket meg mest med
konfirmasjonstiden var at jeg kunne
være meg selv.

_
Birger
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Bli med på samisk konfirmantleir for
konfirmanter fra hele landet.
Uansett hvor du bor kan du være med
på samisk konfirmantleir, 8.-11. mars 2018
i Storfjord.
Les mer på kirken.no/samisk

_
Julia

Lij hijven jerkesne årrodh jïh
jeatjah saemieh abpe
laanteste gaavnesjidh.

_
Maidi

Det var fint å være på leir
og møte andre samer fra
hele landet.

_
Maidi
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Jeg hadde lyst til å lære mer om
kristen tro, og så ble jeg døpt
i konfirmanttiden.

Sámi konfirmánta
Boađe mielde sámi konfirmántasiidii
mii lea konfirmánttaide miehtá riikka.
Gos dal orožat, sáhtát leat mielde
sámi konfirmántasiiddas, Njukčamánu
8-11. B. 2018 , Omasvuonas.
Loga eambbo dás: kirken.no/samisk
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Gud har gitt oss et ansvar
for skaperverket og for
våre medmennesker.
Fasteaksjonen er en stor
dugnad før påske. Da går
konfirmantene sammen
med foreldre og andre
voksne fra dør til dør for å
samle inn penger til
Kirkens Nødhjelps arbeid
over hele verden.

Sammen forandrer
vi verden
Fint at vi kan bety noe for andre.
Vi gikk to og to eller tre og tre sammen
med en voksen og det var bra. Da var
det lettere å be om bidrag til aksjonen.

Godt å vite at vi som er unge kan bidra med
noe, når vi vet at det er så mange som trenger
hjelp. Selv om det er en liten ting å gå med
bøsse, betyr det mye for de som får hjelp.

_

_

Julianna

Mia Josefine

Kirkens Nødhjelp er menighetenes internasjonale
hjelpeorganisasjon. Vi gir
nødhjelp i katastrofer,
hjelper folk ut av fattigdom og påvirker de som
har makt til å gjøre noe med
årsakene til urettferdighet.
fasteaksjonen.no/om-aksjonen
kirkensnodhjelp.no
I Sarpsborg er det et bredt samarbeid om Fasteaksjonen. Flere kirkesamfunn og trossamfunn er med. Fra venstre:
Brage Grimme Eide, Nicolai Hauge, Julianna Hedin Jordal og Mia Josefine Fiskerud, alle fjorårskonfirmanter.
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Bli en Changemaker!
HVA ER CHANGEMAKER?

• Ungdom som påvirker
urettferdigheten i verden
gjennom kreative kampanjer mot de som
bestemmer.

Synes du verden er urettferdig? Gjør noe med det!
Bli med i Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon,
Changemaker! Se changemaker.no

Den norske kirke

• Jobber med temaer som
menneskerettigheter,
klima og miljø, fred og
konflikt.
• Leirer og seminarer
flere ganger i året hvor
vi diskuterer, lærer,
leker og forandrer verden.
• Som Changemakermedlem får man medlemsbladet fire ganger
i året, og er på en enkel
måte med på å forandre verden.
Vil du forandre verden?
Sjekk
changemaker.no/bli-medlem
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Ung i kirken

Den norske kirke

Du velger hvordan du skal engasjere deg i menigheten etter
konfirmasjonen. Du hører alltid til i kirken – enten du velger å
bli med i ungdomsarbeidet, eller du velger å komme til kirken
ved andre anledninger. De fleste steder finnes tilbud til unge
i kirken og i organisasjoner som driver kristent ungdomsarbeid.
Dette blir du kjent med i løpet av konfirmanttiden.

Du kan stemme
Når du fyller femten år, er du religiøst myndig. Da kan du blant
annet bruke den kirkelige stemmeretten din ved kirkevalg.
Dette er én av måtene du kan påvirke det som skjer i kirken.

Jeg gledet meg til hver gang
det var konfirmantsamling.
Det var et kjempegodt miljø og nå
er jeg blitt konfirmantleder!

_
Anna-Lotta

16

Konfirmant 2018

Påmelding
til konfirmanttiden
Kirken du hører til sender ut informasjon om konfirmantopplegget de har. Noen kirker har konfirmasjon om våren,
andre om høsten. Det betyr at menigheten sender ut
informasjon til litt forskjellige tidspunkt, og at de har
påmelding til forskjellige tider.
Den norske kirke

Du finner informasjon om påmelding på menighetens
nettsider. Hvis du ikke vet hvilken menighet du hører til,
kan du gå inn på kirken.no og søke under «Finn menighet».
På side 19 finner du navn og telefonnummer til menigheter/kirker i bispedømmet der du bor.
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Døvemenighetene har eget
konfirmanttilbud.
KONTAKTINFORMASJON
Døves menighet i Oslo:
Telefon: 23 33 43 20
dovekirken.no/oslo

DEN NORSKE KIRKE
Det aktuelle menighetsråd/fellesråd

UTENLANDS NESTE ÅR?

Du kan være knyttet opp til en av
sjømannskirkene rundt om i verden,
og ha konfirmasjon der eller i egen
menighet i Norge. Det er også mulig
å være «nettkonfirmant».
Se sjomannskirken.no
eller nettkirken.no.

FOR ALLE

Konfirmanttiden skal være en fin tid
for alle. Er det behov for individuell
tilrettelegging, ta kontakt med kirken
så snart det lar seg gjøre.

SE FILM OG LES MER
kirken.no/konfirmasjon
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