Velkommen til å bli KonfirmanV2018
Hei på deg

Denne folderen sendes til alle ungdommer, bosatt i Tvedestrand kommune

og født i 2003. Du er en av dem. Vi har gleden av å invitere deg til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg, Holt eller Tvedestrand). Konfirmantåret varer skoleåret 2017/18 og avsluttes med konfirmasjonsgudstjenesten til høsten 2018.

Invitasjonen er for alle, om du er døpt eller ikke, om du er medlem av Den
norske kirke eller ikke, om du har et personlig forhold til Gud eller ikke, om
du tviler eller rett og slett ikke har tenkt så nøye gjennom det enda.

Konfirmasjonstiden gir deg en unik mulighet til å bli bedre kjent med vår

kristne tro. Du får sjansen til å tenke gjennom hva som skal bære livet ditt, hvilke verdier som skal prege
ditt liv og hva som må til for å leve et meningsfylt liv.

Vi ser fram til å bli kjent med deg. Det er enkelt å melde seg på. Gå inn på www.tvedestrand.

kirken.no Dersom du har flere spørsmål er det bare å ta kontakt med oss som vil være dine kon-

firmantlærere.

Beste hilsen

Lars Lauvvik Ørland 92642810
lars.lauvvik.orland@gmail.com

Eckhard Graune 40044153
eg@tvedestrand.kirken.no

Mye å glede seg til!
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Hva går konfirmasjonstiden ut på?
Som du ser på bildene er samlingene veldig varierte i løpet av konfirmasjonsåret. Men uansett under-

visningsform vil hver samling berøre tre ulike sider. Hva dette er, er enklest å forklare ved å ta korset til
hjelp. Korset er satt sammen av to linjer, en horisontal og en vertikal linje. De to linjene krysser hverandre
og lager et midtpunkt.
MIDTPUNKT jeg, meg selv

HORISONTAL -

V

jeg og min neste
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VERTIKAL -

Vi skal se nærmere
på hvem denne Gud er som ifølge
vår kristne tro har åpenbart
seg i Jesus Kristus. Du skal få
praktisk hjelp til å komme i
kontakt med Gud og vokse i tro,
håp og kjærlighet.

jeg og Gud

Vi beskjeftiger oss med
etiske spørsmål,
dvs. vi tenker gjennom
hvilke handlinger som er
til beste for alle og hva som
skal være vår rettesnor å
dømme etter. Dessuten kan du
engasjere deg i arbeidet
for miljø, rettferd og
solidaritet.

Du utfordres på mange
områder. Du vil bli bedre
kjent med deg selv. Hvem er
du? Hva er det du tror på? Hva
er meningen med livet? Hva vil
du bygge livet ditt på? Hvilke
verdier skal prege ditt
liv?

KonfirmanV2018
DÅPEN

FOR ALLE

Du må ikke være døpt for å kunne delta ved
konfirmantundervisningen, men forutsetningen for konfirmasjonshandlingen er dåpen.
Begrunnelsen ligger i det hva konfirmasjonen egentlig betyr. Ordet
konfirmasjon kommer av det latinske verbet “confirmare”, som
betyr å styrke, bekrefte eller
stadfeste. Dette vil du få
oppleve i konfirmasjonsgudstjenesten. Konfirmasjonshandlingen innebærer bekreftelsen
av dåpsløftet med velsignelse
ved håndspålegging. Er du ikke
døpt, legger vi til rette for dåp
i løpet av konfirmasjonstiden.

Alle skal kunne delta ved konfirmantundervisningen ut ifra sine egne muligheter.
Om du har behov for tilrettelegging på et
eller annet vis så skal vi sørge for
dette. Bruk kommentarfeltet på
påmeldingsskjemaet for å fortelle oss om dette. Ellers ta
gjerne kontakt med en av oss
konfirmantlærere.

ØKONOMI
Konfirmasjonstiden
innebærer
utgifter
som ikke dekkes fullt ut av de kommunale
overføringer. Derfor har vi satt en konfirmantavgift på kr 1000,-. I denne summen
inngår hovedsakelig leirutgiftene. Vi sender ut giro før leiren.

INFOMØTE
Sitter du igjen med mange spørsmål? På et
av våre infomøter vil vi gjerne svare på
dine spørsmål. Alle som bor i Holt hilses
velkommen til Holt kirke tirsdag 22. august
kl. 18.00. Alle fra Dypvåg og Tvedestrand
har infomøte onsdag 23. august kl. 18.00 i
Tvedestrand kirke.
Men du kan også gjerne ta kontakt med en av
oss konfirmantlærere på forhånd.

KONFIRMASJONSDATOER

PÅMELDING
Påmeldingen
skjer
via
vår
hjemmeside. Gå inn på www.tvedestrand.kirke.no Der finner du
påmeldingsskjemaet som fylles ut av
både foreldre/foresatte og konfirmant. Husk
å laste opp et bilde til konfirmanten. Da
lærer vi oss fortere navnet på konfirmanten.
Påmeldingsskjemaet inneholder også spørsmål
om hva foreldre/foresatte kan bidra med i
løpet av konfirmasjonstiden. Påmeldingsfrist
24. august.

VIKTIGE DATOER
Infomøte
Holt kirke 22. august kl. 18.00
Tvedestrand kirke 23. august kl. 18.00
Kick-off-tur
Oppstart Sagesund 26. august kl. 11 - 17
Konfirmantleir på Hove
torsdag 19. oktober - søndag 22. oktober
Presentasjon
Du vil presenteres for menigheten i en av
følgende gudstjenester:
Holt kirke 3. september kl. 11.00
Tvedestrand kirke 10. september k. 11.00
Dypvåg kirke 17. september kl. 11.00

KONTAKT OSS

Holt kirke 26. august 2018 kl. 11
Dypvåg kirke 2. september 2018 kl. 11
Tvedestrand kirke 9. september 2018 kl.11

Kirkekontor
Tjennaveien 35
4900 Tvedestrand
Tlf.: 37199693
All informasjon legges ut i vår
egen fb-gruppe: Konfirmant 2018
Dypvåg-Holt-Tvedestrand
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