Velkommen til konfirmasjon!

KONFIRMANTÅRET 2017-2018
Borre,Skoppum, Åsgårdstrand og Nykirke
KONFIRMASJONSDAGENE I 2018:
Søndag 6. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke
Søndag 13. mai Borre kirke og Nykirke kirke

INFORMASJONSMØTE FOR KONFIRMANTER 2018:
6.juni kl. 14.30.
Borre kirke: Konfirmanter fra Borre, Skoppum og
Åsgårdstrand.
Kirkestua - Nykirke kirke: Konfirmanter fra Nykirke.
Her kan du som konfirmant møte oss som har ansvar for
konfirmantopplegget. Du vil få presentert de ulike oppleggene som du kan
velge for konfirmanttiden din.

En viktig tid – et viktig valg!
Velkommen som konfirmant i kirken!
KONFIRMASJONSTIDEN NÆRMER SEG!!
Vi har den glede å invitere deg til å være konfirmant i Borre, Nykirke og Åsgårdstrand
sokn!
Du har allerede fått tilsendt et lite blad «Konfirmant 2018» som handler
om å være konfirmant i kirken i hele Tunsberg bispedømme.
(Vestfold og Buskerud). Denne informasjonen du leser nå handler om
konfirmasjonsordningen i ditt lokaldistrikt. Den blir sendt ut til de av våre medlemmer som
er født i 2003 og som er registrert i Borre, Nykirke og i Åsgårdstrand sokn. Den blir også
sendt ut til dere som” hører inn under” Den norske kirke, det gjelder de av dere som ikke
er døpt, men hvor en, eller begge, av foreldrene er medlem av Den norske kirke.
Å VÆRE KONFIRMANT…
betyr at du får en god mulighet til å finne mer ut om den kristne tro, om
livet og om menigheten du tilhører. Konfirmanttiden strekker seg fra rundt skolestart til
mai. Det er ikke skole, men et møtested hvor vi kan snakke om tro og tvil, stille spørsmål
og undre oss over livet. Konfirmanttiden er en naturlig oppfølging av dåpen, men også en
god anledning til å bli litt mer kjent med kirken og med seg selv.
DE SOM IKKE ER DØPT...
ønskes velkommen til konfirmanttiden. For dere vil det bli litt dåpsundervisning og dåp på våren i god tid før konfirmasjonen i mai 2018.

Som konfirmant i kirken har du to undervisningsvalg:
 Undervisnings konfirmant.
 TenSing konfirmant.
Hva betyr det å være undervisningskonfirmant?
Som undervisningskonfirmant vil du få undervisning og innblikk i ulike tema
om livet og den kristne tro. Dette formidles på ulike måter. Du kan stille
spørsmål, og det vil være rom for samtale. Det vil være lokale
undervisningssamlinger i løpet av året og i tillegg fellessamlinger med
konfirmantene fra alle sokn. Du skal også møte på 8 gudstjenester i løpet av
året: 4 obligatoriske, 1 som du er medhjelper på og 3 du velger selv.
Hva betyr det å være TenSing konfirmant?
Er du glad i sang – dans – drama – lyd/teknikk eller foto/media da er dette
noe for deg. Høsten 2017 og januar 2018 inviteres du med i Take Off
TenSing hver mandag kveld fra kl. 18.30-21.00 i Åsgårdstrand kirke. Da er
du med på å sette opp en konsert i slutten av januar 2018. Det vil også være
sosiale samlinger og undervisning/andakter sammen med resten av
TenSing gruppa. Etter konsertoppsetningen følger du
undervisningskonfirmantenes opplegg fram mot konfirmasjonen.
Du skal også møte på 8 gudstjenester i løpet av året: 4 obligatoriske, 1 som
du er medhjelper på og 3 du velger selv.

Undervisningskonfirmant:
Undervisningskonfirmantene møter til samlinger ca annenhver uke på
tirsdager/onsdager fra kl. 1430/1500-16.00/1630
Noen samlinger vil være felles for konfirmantene i alle sokn.
TenSing konfirmant:
TenSing konfirmantene møter til samlinger hver mandag i høsthalvåret og
januar 2018 i Åsgårdstrand kirke. kl. 18.30-21.00
Det vil også bli tid til sosialt samvær.

Noen viktige datoer:
 Presentasjonsgudstjenester av årets konfirmanter
(foreldremøte etter gudstjenesten)
Nykirke kirke 27.august, Borre kirke 27.august
Skoppum arbeidskirke 3. september og Åsgårdstrand kirke
3.september.
 Storsamlinger
for alle konfirmantene i Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn.
(Følg med på timeplanen)
 Leir for alle konfirmantene (obligatorisk)
Knattholmen leirsted 08-10.september
Notèr datoen allerede nå!
 Gudstjenester
presentasjon, lysmesse / vi synger julen inn, «Konfirmant messe»
(gudstjeneste som konfirmantene lager selv sammen med
ressurspersoner), konfirmasjon, samt andre ordinære gudstjenester.
 Tjenesteoppgaver:
Bøssebærer i forbindelse med innsamlingsaksjon til
Kirkens Nødhjelp en ettermiddag i mars 2017, og praktiske oppgaver i
forbindelse med en vanlig gudstjeneste (ministranttjeneste).

Konfirmasjonstiden begynner rundt skolestart.

Les mer om konfirmasjon på
www.konfirmant.no og konfirmant.no/mobile

PRIS
Konfirmantkontingenten er kr.1350. Pengene betales ved oppstart
til kontonummer 2505 21 16441.
Husk merk betalingen med konfirmantens navn og
gruppetilhørighet.
Det går an å sende søknad om reduksjon av kontingenten. Send i tilfelle søknad til Hilde Haug
Larsen, Thoresens gate 3, 3182 Horten

Av menighetens ansatte og konfirmantledere kan dere
forvente at:
 Vi gjør vårt beste for at konfirmanttiden skal være lærerik og
minneverdig. Vi bryr oss om konfirmantene.
 Vi – sammen med konfirmantene lager god undervisning og
gode aktiviteter.
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 og gir beskjed ved fravær
Av de foresatte forventes det at:
 Dere gir beskjed hvis det er noe.
 Dere følger opp og støtter konfirmantene. Gudstjenester som
inngår i konfirmantopplegget er åpne for alle, og dere er
hjertelig velkommen.
Konfirmantprogrammet tar hensyn til aktiviteter knyttet til skolen,
ellers må konfirmantprogrammet prioriteres før fritidsaktiviteter.
Dersom en konfirmant er borte fra undervisningen uten gyldig
fravær vilk det bli vurdert ekstra undervisning.
FOR KONFIRMANTER MED SPESIELLE BEHOV
Vi er innstilt på å legge forholdene rette for konfirmanter med
fysiske og psykiske funksjonshemninger. Ta kontakt med
undertegnede for en prat.

PÅMELDING KONFIRMANT 2018
www.horten.kirken.no
Klikk på «Konfirmant» i menyen øverst på
siden. Klikk så på «konfirmanter i menighetene
Borre, Skoppum, Nykirke, Åsgårdstrand» så
konfirmantpåmelding. Fyll ut informasjon om
konfirmanten, hvilket sted og linjevalg. Fyll så
ut informasjon om foresatte. Klikk til slutt på

«send». Påmeldingsfrist 21. august.

VELKOMMEN til å bli konfirmant!
Med vennlig hilsen
Nils Magnus Hovland
Sokneprest

Carl-Ove Fæster
Sokneprest

Hilde Haug Larsen
Undervisningsleder

Adresse: Undervisningsleder i Borre, Thoresens gate 3, 3182
Horten
Tlf:
33 52 91 10
Epost:
hilde.haug.larsen@horten.kirken.no

