Hvem er jeg?
Har noen skapt jorda?
Er det som skjer bare tilfeldigheter?
Hvem er Gud? Hva er en kristen?
Hva vil jeg med livet mitt?
Hva skal jeg

tro? på?

Dette er spørsmål mennesker har grublet på til alle tider.
I konfirmasjonstiden ønsker kirken å tenke disse tankene
sammen med deg.

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.

KONFIRMASJONSTIDEN I TANUM
Hovedopplegg:
Vår kirke ligger ved pilegrimsleden og er et sted hvor fortid møter nåtid. Vi
kommer til å bruke kirken vår og områdene rundt aktivt i vår konfirmasjonstid.
Underveis vil vi ha fellesskapsleker, aktiviteter og møter med bibelske
fortellinger som gir inspirasjon til vår livsvandring. Det vil bli flere samlinger
utover våren, blant annet kick off, undervisning, deltakelse på åtte
gudstjenester og 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.
Å være konfirmant innebærer også å gjøre en innsats for andre. Hvert år
arrangerer Kirkens Nødhjelp en innsamlingsaksjon i samarbeid med
menighetene. Konfirmantene hjelper til ved å gå dør-til-dør-aksjon.
Datoene og nærmere informasjon om opplegget vil dere få på
informasjonsmøtet 18. oktober i Tanum kirke.
Konfirmasjonstiden koster 600,- innmeldingsavgift + 2400,- for leir.

Alternativt opplegg:
Noen ungdommer har sykdommer eller andre behov som gjør det utfordrende
å delta på alle våre fellessamlinger, som for eksempel konfirmantleir. Vi kan da
tilby nettstudier via Sjømannskirkens tilbud i Nett-kirken. Konfirmanten og
konfirmantansvarlig vil være i dialog underveis i studiet.
Pris: 600,- i innmeldingsavgift + 400,- nettstudier.
Tilrettelagt opplegg:
Dette er et opplegg for elever ved Haug skole og andre som trenger særlig
tilrettelegging. Gruppen har egne undervisningssamlinger og egen
konfirmasjonsgudstjeneste, lørdag 13.mai 2017 i Grinilund kirke. Det er også
mulighet for konfirmasjon i den kirken konfirmanten sokner til. Dette er et
samarbeid mellom alle menighetene i Bærum. Det vil bli holdt et
informasjonsmøte tirsdag 25. oktober kl. 19.30 i Grinilund kirke.
Pris: kr 600,- i innmeldingsavgift Pris: kr 700,- for opplegget.
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.
VIKTIGE DATOER:
Informasjonsmøte: tirsdag 18. oktober kl. 1930-2030 i Tanum kirke.
Påmeldingsfrist: Onsdag 26. oktober.
Konfirmasjonsgudstjenester: Alle blir konfirmert i september 2017. Dere kan
velge mellom: lørdag 2. sept., søndag 3. sept., lørdag 9. sept., søndag 10. sept.
Vi forsøker å innfri ønsket dato men kan ikke gi garantere det, da vi kun har
plass til ti konfirmanter pr. gudstjeneste. Hver konfirmant kan ha med seg ca.
25 gjester i kirken.
SAMARBEID MED FAMILIENE
Vi ønsker å ha et godt samarbeid med hjemmet og regner med at
foreldre/foresatte deltar aktivt sammen med konfirmanten. Gjennom å gå
sammen på gudstjenester og å samtale om opplevelser, vil hele familien få
størst mulig utbytte av konfirmanttiden. Vi kommer også til å trenge litt
praktisk hjelp fra dere i løpet av året og dere vil i høst få anledning til å melde
dere på ulike foreldreoppgaver.
Det meste av kommunikasjonen med hjemmene vil foregå på e-post og sms.
Husk derfor å gi beskjed dersom dere skulle forandre e-postadresse eller
telefonnummer.

SLIK MELDER DU DEG PÅ
SOM KONFIRMANT:
1. Gå inn på www.tanummenighet.no, finn skjema
for påmelding og fyll ut.
2. Send/lever kopi av
dåpsattest og passbilde.
Dåpsattest sendes til
hege@tanum-menighet.no Bildet lastes opp ved påmelding via web (evt.
kan det sendes på mail). Dersom du er døpt i Tanum kirke, trenger du ikke å
levere dåpsattest. Dersom du ikke er døpt, leverer du kopi av fødselsattest.
3. Innmeldingsavgift på kr 600,- vil bli fakturert etter påmeldingsfristen 24.
oktober og sendt ut via e-post.
SPILLEREGLER FOR KONFIRMASJONSTIDEN
For at konfirmanttiden skal bli best mulig for alle må vi ha noen regler. Ved å
melde seg som konfirmant hos oss godtar du disse reglene.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Det er obligatorisk oppmøte til all undervisning og andre aktiviteter.
Fravær, også grunnet sykdom, skal tas igjen som ekstratime/oppgaveløsning. Skriftlig
melding om fravær og grunn skal komme fra foresatte/foreldre i god tid.
Fravær i forhold til idrettsarrangement gis for deltagelse på kretsmesterskap og
kvalifisering til lands- og kretskonkurranser. Trening og vanlige kamper gjelder ikke,
her gjelder regler fra idrettsforbundet (kamper kan flyttes når minst tre av spillerne
er konfirmanter og har opplegg den dagen).
Ved fravær på fasteaksjonen skal konfirmanten gjøre en annen tjenesteoppgave i
menigheten.
Alle skal møte presis til timene, og ta med de bøker og materiell som skal benyttes.
Det forventes god oppførsel fra konfirmanten gjennom hele konfirmanttiden.
Konfirmanten skal delta på minst 8 gudstjenester (4 av disse inngår i det obligatoriske
opplegget).

Vi ønsker dere velkommen som konfirmantfamilie i Tanum menighet!
Ta gjerne kontakt med oss om det er noe dere lurer på.
Hege Medlie Mathiassen, kateket, tlf: 98267812
E-post: hege@tanum-manighet.no
Adresse: Tanum menighet, Nedre Åsvei 36,
1341 Slependen
Denne invitasjonen går ut til alle som er født i 2002 og bosatt i Tanum menighet på bakgrunn
av lister fra Bærum Folkeregister.

