ALTERNATIV 3: Alternativ konfirmasjon
Noen ungdommer har sykdommer eller andre behov som gjør det
utfordrende å delta på alle eller deler av våre fellessamlinger, som for
eksempel konfirmantleir. Vi kan da tilby nettstudier via Sjømannskirkens
tilbud i Nett-kirken. Du og konfirmantansvarlig vil være i dialog underveis i
studiet.
Pris: kr 1100,- for hele opplgget.
ØKONOMI
Økonomi skal ikke være en hindring for å delta i konfirmasjonstiden. Vi har
gode støtteordninger, så om økonomien er en utfordring, ta kontakt med
oss.
SPESIELLE HENSYN
Alle skal kunne være konfirmanter i Tanum menighet. Har du allergier? Har
du lese-/skrivevansker? Er det utfordringer i familien, på skolen elleri andre
forhold som kan ha innvirkning på konfirmanttiden? Da er det viktig at vi får
beskjed slik at vi kan tilrettelegge for deg. Ta kontakt med kateketen for å
drøfte eventuelle behov.
ANNEN MENIGHET?
Ønsker du å konfirmere seg i en annen kirke enn Tanum menighet kan man
registrere seg på ønsket menighet.
SLIK MELDER DU DEG PÅ SOM KONFIRMANT
1.
Gå inn på www.tanum-menighet.no, finn skjema for påmelding og
fyll ut sammen med en foresatt. Man velger dato for konfirmasjon
når man melder seg på og det er første-mann-til-mølla-prinsippet
som gjelder for dato.
2.
Send kopi av dåpsattest om du ikke er døpt i Tanum. Dåpsattest
sendes til solveig@tanum-menighet.no. Dersom du ikke er døpt,
leverer du kopi av fødselsattest.
Vi ønsker dere velkommen som konfirmantfamilie i Tanum menighet!
Ta gjerne kontakt med oss om det er noe dere lurer på.
Mvh
Tanum menighet
v/Solveig Ihle Thingnæs

Invitasjon til
konfirmasjonstid i Tanum
menighet
2018

KONFIRMASJON
Ordet konfirmasjon kan bety både å bekrefte og å styrke. Før måtte
konfirmantene på konfirmasjonsdagen svare ”ja” på at de trodde på Gud. I
dag er konfirmasjonen en forbønnshandling hvor vi ber Gud om å bevare og
styrke hver enkelt konfirmant. Det viktigste med konfirmasjonstiden er å bli
bedre kjent med kristen tro, der Gud sier ja til oss og vil være en del av livet
vårt.
JEG ER IKKE DØPT - KAN JEG KONFIRMERES?
Du er velkommen til å delta i konfirmasjonsopplegget selv om du
ikke er døpt. Dåpen er en forutsetning for å delta i den avsluttende
forbønnsgudstjenesten. Hvert år har vi flere konfirmanter som blir døpt i
løpet av konfirmasjonstiden. Send inn fødselsattest i stedet for dåpsattest,
så tar vi kontakt angående dåp.
KONFIRMASJON i TANUM MENIGHET
ALTERNATIV 1: Ordinær konfirmasjon
Dette er det ordinære opplegget for konfirmasjonstiden. Det vil være
undervisning og aktiviteter gjennom vårhalvåret, samt leir i uke 31.
Vi kommer til å bruke kirken vår, det nye kirkesenteret og områdene rundt
aktivt i vår konfirmasjonstid. Underveis vil vi ha samlinger og undervisning
sammen og i grupper. Gjennom våren skal vi ha kick off, linjeundervisning,
fasteaksjonen (Kirkens nødhjelps innsamlingsaksjon), deltakelse på åtte
gudstjenester, besøke Haslum krematorium og dra på leir. Vi deltar på
KFUK/KFUMs årlige høydepunkt: SPEKTER 23. – 27. JUNI 2017. SPEKTER
er en ungdomsfestival hvor vi i samlet tropp deltar på møter, konserter,
konkurranser, undervisning og mye mer.
VIKTIGE DATOER
11.10.2017 - Informasjonsmøte kl 19-20:30
18.10.2017 - Påmeldingsfrist
10.01.2018 - Kick-off
18.03.2018 - Fasteaksjonen
Uke 32 2018 - Leir (SPEKTER på Kalvøya)
01.09, 02.09, 08.09 OG 10.09 - Konfirmasjonsgudstjeneste

Undervisningen vil i utgangspunktet foregå på tirsdager eller onsdager
gjennom våren basert på hvilken linje man velger.
Pris: 700,- for materiell og undervisning
Pris: 2400,- for leir
ALTERNATIV 2: Tilrettelagt konfirmasjon
Dette er et opplegg for elever ved Haug skole og andre som trenger et spesielt
tilrettelagt opplegg. Gruppen har egne konfirmantsamlinger fra mars til mai
og egen konfirmasjonsgudstjeneste lørdag 26. mai 2018 i Grinilund kirke. Det
er også mulighet for konfirmasjon i Tanum kirke. Vi ønsker å skape en god
og egnet undervisningssituasjon for alle, og ber om at dere tar kontakt for
en samtale om tilrettelegging ved påmelding. Dette er et samarbeid mellom
alle menighetene i Bærum. Det vil bli holdt et informasjonsmøte i oktober i
Grinilund kirke. Mer informasjon kommer etter påmeldingsfristen 1. oktober.
Pris: kr 1400,- for hele opplegget.
Konfirmasjon

Invitasjonen sendes de som selv er eller har foresatte som
er registerte medlemmer eller tilhørende i Den norske kirke.
Denne aktiviteten er en del av hele trosopplæringsreformen.
Les mer på www.kirken.no

Har du spørsmål - ta kontakt på
Telefon: 40 44 21 90
E-post: solveig@tanum-menighet.no

DEN NORSKE KIRKE
Kirkerådet
Tanum
menighet

