Hei du som skal begynne i 9.klasse til høsten!
Nå er tiden kommet for å velge om du skal konfirmeres eller ikke. Du
har flere valg, og valget er ditt! 75 % av norske ungdommer velger å
konfirmere seg i kirken. Dette heftet kommer fra Greåker,
Holleby, Soli og Tune menigheter, som alle er en del av Den
Norske Kirke. Vi vil gjerne fortelle deg hva vi har tenkt å gjøre i
konfirmasjonstida vår.

Du tror kanskje at de fleste svarer:
“Fordi de fleste andre gjør det”
“Fordi foreldre og besteforeldre
forventer det”
“Fordi det er en gammel tradisjon”
Men det er også mange som sier:
”Det er så mye jeg lurer på om Gud og sånn”
“Fordi jeg tror på Gud”
“Fordi jeg har lyst til å være kristen”
Meningen med en kristen konfirmasjon er:
Du er blitt døpt (om du ikke allerede er døpt, vil du bli det i løpet av
konfirmasjonstida). Det er meningen at du skal få vokse opp med
kunnskap om hva du er døpt til.
Konfirmere betyr å stadfeste/bekrefte. Du bekrefter at du fortsatt vil
tilhøre kirken. Og Gud bekrefter at du er Hans barn. Vi har en
konfirmasjonsgudstjeneste der det blir bedt til Gud for akkurat DEG.
Du behøver ikke være sikker på alt som
har med kirken og Gud å gjøre for å
være konfirmant hos oss. Kanskje finner
du svar på ting underveis! Mange
ungdommer på din alder tenker på
spørsmål som har med Gud, Jesus, livet
og verden å gjøre.

DETTE SKJER I KONFIRMANTTIDEN I KIRKENE HOS OSS

KONFIRMANTUNDERVISNING
Annenhver uke er det samlinger i
kirken. Samlingene varer i 1,5
time, og har mange forskjellige
temaer rundt den kristne tro.
Denne undervisningen går fra
august til april. I Greåker kan du
velge mellom tirsdag eller onsdag,
i Tune mellom tirsdag, onsdag
eller torsdag. Soli- og
Hollebykonfirmanter har
undervisning sammen med
Tunekonfirmanter onsdag i Tune
kirke. Mer detaljer rundt dette får
dere på info.samling før
sommeren (se neste side).
å
GUDSTJENESTER
Som konfirmant er du en
viktig del av menigheten.
Konfirmantene skal være med
på til sammen 8 gudstjenester
i løpet av konfirmanttiden.
Det er 4 gudstjenester du selv
må velge når du skal gå på, og
4 hvor datoen er satt.

GUDSTJENESTEPROSJEKT
I løpet av året har vi et
gudstjensteprosjekt der
konfirmantene selv lager en
annerledes gudstjeneste
Det vil bli 1 helgesamling der vi
jobber med prosjektet. En hel
lørdag, og søndagen etter med
gudstjeneste.

LEIR
I april drar vi på leir til Tjellholmen på Hvaler.
Dette er årets høydepunkt for de aller fleste
konfirmanter
På leir blir vi bedre kjent med hverandre.
Her har vi tid til både alvor og moro, aktiviteter
og fritid. Konfirmantleiren er en obligatorisk
del av konfirmasjonstiden.
Dersom det er helt spesielle grunner til at noen ikke
kan være med, må foresatte be om fritak.
INNSAMLINGSAKSJON
Før påske skal vi være med på Kirkens
Nødhjelps landsomfattende innsamlingsaksjon.
Gjennom denne aksjonen får vi være med og
hjelpe mennesker i andre deler av verden som ikke har
de samme godene som vi har. Alle konfirmanter
i hele Norge går med bøsser for Kirkens nødhjelp
tirsdagen før påske!
KLUBB
På Hannestad bedehus, Jelsnes Misjonshus og
Wesley kapell i Soli er det klubber vi ønsker at dere
konfirmanter besøker i løpet av konfirmanttiden..
KRIK er også et alternativ – de holder sine treninger i
gymsalen på Kalnes. Mer info kommer når du er
innmeldt til konfirmasjon!

Som konfirmant må du være med på de
samlingene som konfirmasjonstiden består av.
Du vil møte andre ungdommer og voksne som
er i menigheten, og du vil kanskje få nye
venner fra en annen skole, og bli enda bedre
kjent med dine nåværende skolevenner.

Innmeldingsskjema (Kommer på nettsiden i maimåned)
Du melder deg på som konfirmant til menighetene våre ved å fylle ut
innmeldingsskjemaet som ligger på vår nettside www.sarpsborg.kirken.no
Trykk på linken «Konfirmant 2019 -MELD DEG PÅ» på høyre side.
Vær oppmerksom på at du må fylle ut hele skjemaet.
Når dette er gjort er du påmeldt konfirmanttiden hos oss, men du må også
komme på en informasjonssamling:
Informasjonssamling
Før sommerferien ønsker vi å møte dere konfirmanter og
foreldre/foresatte. Da kan vi få gitt viktig informasjon og datoer så dere
allerede nå kan begynne å planlegge konf.året. Dato for samlingen er:
 6. juni 2017 kl 18.00 for Greåkerkonfirmantene i Greåker kirke
 7.juni 2017 kl 18.00 for Tune-, Soli- og Hollebykonfirmantene i Tune
kirke
Vi ønsker at minimum én forelder/foresatt er med under
informasjonssamlingen slik at all info også kommer frem til dere.
På samlingen må dere huske å ta med:
 Passfoto - Ta med to passfoto av deg selv.
 Dåpsattest - Dersom du er døpt utenfor Sarpsborg kommune må
du ta med dåpsattest. Dersom du ikke har den, får du det ved
menighetskontoret der du er døpt.
 Navnendringsbekreftelse - Dersom du eller foreldrene dine har forandret
navn i forhold til attesten, må vi også ha bekreftelse på dette. Dette
gjelder både fornavn, mellomnavn og slektsnavn.
 Fødselsattest - Dersom du ikke er døpt må du ta med fødselsattest, som
du får fra folkeregisteret. (Dåp vil da foregå i løpet av konf.året)
Betaling
Vi har som mål å ha en variert, interessant og spennende konfirmanttid.
Diverse materiell, mat, gudstjenesteprosjektet og ikke minst leiren koster
penger. En del utgifter blir dekket av menighetsrådene våre. I tillegg har vi en
egenandel pr. konfirmant på kr. 1100,- som blant annet går til leiren.
Egenandelen gjelder for hele konfirmasjonstiden og er den samme for alle.
Vi sender ut giro når alle innmeldte er registrert i vårt datasystem.
Ta kontakt dersom det er problemer med betalingen. Vi ønsker å være
behjelpelige!

Vi tror at du med denne informasjonen har fått svar på en del spørsmål om
konfirmasjon i menighetene våre. Skulle du likevel lure på noe kan du ringe til
kateketen, tlf. 69108669 eller sende en mail til
kristin.solbakken@sarpsborg.com (sommerferie hele juli). Ønsker dere å
kontakte oss etter 1.juli ring til menighetskontoret 69116800 og spør etter
ungdomsprest Ole Jens Hovda eller Håvard Løvik. Dere kan også besøke vår
nettside www.sarpsborg.kirken.no og sjekke ut konfirmantsiden vår.
Dersom du vet om noen andre som ønsker å bli konfirmert hos oss, men som
ikke har fått denne informasjonen, kan også de ringe til menighetskontoret
(69116800).
Tilrettelegging
Konfirmasjonstiden og konfirmasjonsdagen er for alle, også for ungdommer
med funksjonshemninger eller spesielle behov. Dersom du har behov for
tilrettelagt konfirmasjonstid eller lurer på noe rundet dette, vennligst ta
kontakt med kateket Berit Vasdal (bva@sarpsborg.com).
I 2019 er det konfirmasjon på disse dagene i kirkene våre:

Greåker kirke
4., 5. og 12. mai

Soli kirke
26. mai

Tune Kirke
25. og 26. mai

Holleby Kirke
2. juni

Hvis du vil konfirmeres i en annen kirke enn den du sogner til lar dette seg
gjøre. Ta kontakt!
Vi håper selvsagt at du velger konfirmasjon i
kirken, fordi vi har lyst til å bli kjent med deg,
og vi har lyst å fortelle deg mer om Jesus og
den kristne tro.
Vær velkommen til et spennende år som
konfirmant i menighetene våre

Vennlig hilsen
Sogneprest i Greåker Petter Johannessen -Ungdomsprest i alle 4 menigheter
Ole Jens Hovda - Menighetspedagog i alle 4 menigheter Håvard Løvik –
kateket i alle 4 menigheter Kristin Solbakken Tollefsen.

