Velkommen!
Nå er det din tur til
å bli konfirmant i
Førresfjorden menighet

En viktig tid
– et viktig valg!
Du er bare et år unna en høytidelig dag i livet ditt.
Velkommen som konfirmant i Førresfjorden menighet!

Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker, få nye opplevelser og
kanskje få nye venner!
Temaer vi skal utforske sammen er: Hvor hører jeg til? Finnes Gud? Vennskap og menneskeverd,
Kjærlighet, seksualitet og samliv.
Miljø og rettferdighet. Hvordan kan jeg bety noe for andre? Hvem er Jesus?
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

Konfirmantopplegget i Førresfjorden menighet
1. FRILUFTSLIV
For deg som er glad i friluftsliv. Deler av
konfirmantundervisningen foregår utendørs.
Tirsdager fra kl. 15.30 – 17.30.
Pris 500; + 300; (overnattingstur)
2. HJELPELEDER
For deg som liker å være sammen med barn. Deler av
konfirmantundervisningen går ut på å være hjelpeleder i noen av
menighetens aktiviteter og grupper for barn. Det blir også noe
undervisning i gruppe rett etter skolen, tirsdager eller torsdager.
NB! Ved påmelding er det viktig at du skriver hvilke dager du er
ledig på ettermiddagstid.
Pris 500;
3. ONE WAY
For deg som liker å synge eller spiller et instrument.
One Way er menighetens ungdomskor som øver i Aksdal
kyrkje. Som konfirmant er du med på det som skjer, enten
koret synger på gudstjenester eller har andre opptredener.
All undervisning vil foregå i kortiden.
Koret øver onsdager kl. 18.30 – 21.00.
Pris 500;
4. SPEKTER 23 – 27. juni 2017
For deg som liker å reise på leir eller har veldig lyst til å prøve.
Spekter er en festival/leir for ungdom, voksne og konfirmanter.
Spekter arrangeres på Kalvøya i Bærum utenfor Oslo. Her blir det
undervisning, konserter, show, idrettsaktiviteter etc.
En stor del av konfirmantundervisningen foregår på leir.
Noe undervisning i gruppe rett etter skolen tirsdager eller
torsdager.
Pris 3900;
5. ETTER SKOLEN
For deg som ønsker å komme til konfirmantundervisning i kirka ca.
annenhver uke, rett etter skolen. Torsdager kl. 14.30 – 16.30. Dere vil
kunne få oppdrag utenom denne tiden. Pris 500;

Kort sagt om konfirmantåret
Kick off – august/september
Foreldremøte - månedsskifte august/september
Presentasjonsgudstjeneste – i september
Gruppesamlinger – fra september til april
Frivillige gudstjenester – mellom august og mai
Ung Messe misjon – i september
Lysmesse – i desember
Konfirmantleir til Brandøy – i januar
Kinokveld – i februar/mars
Kirkens nødhjelp sin fasteaksjon – i april
Ung messe – siste gudstjeneste før konfirmasjon – i april
Konfirmasjonsgudstjenester 6. og 7. mai
Spekter – festival/leir – juni

Konfirmantleir 20.-22. januar 2017
Ved siden av det som skjer av samlinger og gudstjenester i Aksdal kyrkje,
reiser vi også på leir til Brandøy leirsted på Bjoa. Vi ønsker å gi deg gode opplevelser sammen
med venner og ledere. Det blir seminarer, gudstjeneste, kiosk, ballspill, underholdningskvelder,
mm. Påmelding skjer ved betaling av leiravgift på kr 900. Leiren er et tilbud til konfirmanter i
Førresfjorden, Tysværvåg, Skjoldastraumen, Nedstrand og Bokn.
Mer informasjon i august
Det er først når dere har meldt dere på til konfirmasjon at dere vil få detaljert informasjon om
konfirmantopplegget med datoer, klokkeslett, leir, betaling ol. Denne informasjonen kommer i
august. Dere vil kanskje være litt forvirret i starten, men ta det med ro. Dere vil henge med etter
hvert, og hvis dere lurer på noe så spør dere.
Betaling
Konfirmantavgiften er på kr. 500. Dette går til dekning av bl.a. undervisningsmateriell, servering på
samlingene, kino, evt. vedlikehold av konfirmantkapper. For de som skal på leir, eller
overnattingstur gjelder andre priser. Det vil bli sendt ut faktura på det som skal betales.
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.

Slik melder du deg på som konfirmant:
Påmeldingen åpner 21. juni kl. 14.00.
Gå inn på www.tysvaerkirken.no og fyll ut skjema for innskriving
under fanen konfirmasjon/konfirmasjon i Aksdal kyrkje. 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.

Meld deg på til konfirmasjon så snart du klarer, innen 29. juni
på www.tysvaerkirken.no
Av de som klarer å melde seg på innen fristen trekker vi ut to
heldige som vinner en premie.

Notater/ spørsmål til konfirmantansvarlig:

En god tid for alle
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. 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 konfirmanttiden skal være lærerik og minneverdig.
• Vi sammen med konfirmantene lager god undervisning og flotte aktiviteter.
• Vi sender ut informasjon i god tid og holder web-sidene kontinuerlig
oppdaterte.
• Vi svarer på e-post og telefon.
Av konfirmantene forventes det at:
• Du deltar på all undervisning og alle aktiviteter.
• Du deltar på minst 8 gudstjenester i løpet av konfirmanttiden.
• Du møter presis til timene og tar med nødvendig utstyr.
• Du gir beskjed når du er forhindret fra å komme og tar igjen fravær med ekstratime eller
oppgaveløsning.
• Du utfører en annen oppgave i menigheten dersom du ikke møter på
fasteaksjon.
Av de foresatte forventes det at:
• Dere møter på foreldremøtene.
• Dere leverer dokumentasjon og informasjonsskjemaer innen de oppsatte
fristene.
• Dere sender skriftlig melding til konfirmantansvarlig på forhånd dersom konfirmanten
er nødt til å være borte fra en del av opplegget.
• Dere følger opp og støtter konfirmantene. Gudstjenestene som inngår i
konfirmantopplegget er åpne for alle, og dere er hjertelig velkommen.
Hilsen oss som arbeider med konfirmasjon i Førresfjorden menighet:

Ragnhild Meland – konfirmantansvarlig
Bård Egil Dyrhol – prest
Gjermund Lygre – prest og konfirmantmedarbeider

VIKTIGE DATOER HØSTEN 2016
Kick off, torsdag 25. august kl. 18.00 – 21.00
Foreldremøte torsdag 1. september kl. 19.00 -21.00
Presentasjonsgudstjeneste, søndag 11. september kl. 11.00
Ung messe – misjon, søndag 18. september kl.11.00
Lysmesse søndag 4. desember
(mer info kommer i august)

Dersom du lurer på noe, ta kontakt med oss.
Tlf: 975 95 069 (konfirmantansvarlig)
Tlf: 52 75 77 00(kyrkja)
Mail: remeland@tysver.kommune.no (konfirmantansvarlig)
kyrkja@tysver.kommune.no
Informasjon og påmelding på: www.tysvaerkirken.no
Følg Aksdal kyrkje på facebook

