FLEKKEFJORD
KONFIRMANTUNDERVISNING 2019-2020
Du som er født i 2005 får nå en innbydelse til å delta i konfirmantopplegget til Flekkefjord menighet.
Du er hjertelig velkommen! Nedenfor finner dere hovedtrekkene av hva det inneholder. I tillegg finner
dere allmenne opplysninger om konfirmasjon på en brosjyre sendt ut fra Den norske kirke sentralt,
som dere skal ha fått i posten. Detaljert plan vil følge til høsten.
Konfirmasjonstiden er en spennende tid hvor vi skal bli bedre kjent med hverandre, med Gud og ikke
minst oss selv. Vi ønsker å tilby et spennende og tidsriktig konfirmantopplegg, og vi håper dere
kommer til å trives! Året kan ha betydning for personlig vekst, refleksjoner og opplevelser rundt liv og
tro.

I hovedtrekk kan konfirmantopplegget skisseres slik:
Konfirmasjonsdatoene i 2020
Vi tilbyr følgende datoer: lørdag 5. september, søndag 6. september og lørdag 12. september.
Leir
I slutten av juni reiser vi på konfACTION i Bø i Telemark. Her kommer det til å bli et mangfoldig og
flott program i regi av KRIK. Les gjerne om leiren allerede nå. Krik.no/konfaction.
Undervisning i Flekkefjord
Her vil vi presentere vår kristne tro og ta opp spørsmål som kan reise seg i møte med det samfunnet vi
lever i. Det blir gjennomgang, samtale og deltakelse rundt ulike temaer og problemstillinger. Datoer
og tidspunkt får dere i september. Undervisningsgruppene vil være tirsdager og onsdager fra 14:1515:45, der man kan ønske en av dagene ved påmelding. Både undervisning og andre deler av
konfirmantopplegget er obligatorisk.
Gudstjenester
Gudstjenestene i Flekkefjord har ulik profil fra høytidelige festgudstjenester til vanlige gudstjenester,
og mer uformelle gudstjenester for små og store. Dere som er konfirmanter, og deres familie, er
alltid spesielt velkommen til gudstjenester, og til å delta på alle menighetens arrangementer. I løpet
av året skal dere besøke minimum 8 gudstjenester. Konfirmantene vil få være med på
gjennomføringen av en gudstjeneste med et ungdommelig preg. Det blir én slik gudstjeneste i
november, der konfirmanter med undervisning på tirsdager deltar, og en tilsvarende gudstjeneste til
våren. Da er det onsdagsgruppa som er med på planlegging og gjennomføring av gudstjenesten.
Vi vil komme tilbake med datoer på gudstjenester dere er med på, men nevner allerede nå:
Presentasjonsgudstjenesten 13. oktober
Denne gudstjenesten er det offisielle startskuddet på konfirmantåret. Vi vil presentere alle
konfirmantene for menigheten. Ta gjerne med hele familien, og gjerne også faddere om de er i
nærheten. Dette er en gudstjeneste som kommer til å passe for både unge og eldre.
Dato blir 13. oktober kl. 11.

Hjemmegrupper
I disse gruppene ønskes konfirmantene velkommen hjem til folk i menigheten. Dette er mindre
grupper og man får to faste ledere. Disse kveldene brukes til å bli kjent, ha samtaler og noe godt å bite
i. I påmeldingsmodulen er det mulig å komme med ønsker om hvem man ønsker å være sammen med
i hjemmegruppa. Vi setter sammen gruppene etter beste evne utfra disse ønskene, men kan ikke love at
alle ønsker kan oppfylles.
Menighetens vårbasar
Hvert år arrangerer menigheten vårbasar. Denne starter kl. 16 med middag og fortsetter med aktiviteter
for barn, åresalg og kiosk. Senere på kvelden er det kafé, møte for voksne og til slutt trekning av
loddbok. Alle konfirmanter og familiene deres ønskes velkommen til å delta på basaren!
Fasteaksjonen
Konfirmantene vil også i år delta i et humanitært prosjekt. Prosjektet er innsamlingsaksjonen til
Kirkens Nødhjelp like før påske. For mer info om arbeidet til Kirkens Nødhjelp, se www.nca.no.
Nærmere informasjon om selve aksjonen vil bli gitt i god tid på forhånd. Sett av ettermiddagen på
tirsdag 31. mars 2020 kl. 17:00 -19:30. Vi trenger også hjelp av foreldrene den dagen.
Konfirmantkontingent
Utgiftene i konfirmanttiden dekkes av menighetsrådet, fellesrådet (kommunale midler) og en
konfirmantkontingent. (Leiroppholdet koster ca. kr. 4000,- pr. konfirmant.) Kontingenten for hele året
er på kr. 3100,-. Dersom det er ønskelig kan dette deles i to innbetalinger. Dersom man etter avtale
ikke skal være med på leir, vil kontingenten være kr. 500,-. Da vil konfirmanten være med på et
alternativt tilpasset opplegg.
Foreldresamlinger
Konfirmasjonstiden er et samarbeid mellom kirken og hjemmet. Dere foreldre vil bli trukket inn på et
par arrangementer i løpet av året med utfordring om litt praktisk hjelp, dette er f.eks. fasteaksjonen,
vårbasaren og konfirmantfesten i etterkant av samtalegudstjenesten. Dere vil også bli innkalt til
informasjonsmøter, ett ved oppstart høsten 2019 og ett på forsommeren 2020.
Påmelding
Påmelding til konfirmasjon gjøres på kirkens hjemmeside: www.flekkefjord.kirken.no
Påmeldingssiden er åpen fra 1. juni.
Ansvarlig for konfirmantopplegget:
Tore Smeplass, mobil 959 87 160
e-post: tore.smeplass@flekkefjord.kommune.no
Det er også mulig å kontakte:
Elisabeth Bøe Grøtteland, mobil 951 41 785
e-post: elisabeth.boe.grotteland@flekkefjord.kommune.no

Flekkefjord 23.05.19

Med vennlig hilsen Flekkefjord menighet,

Tore Smeplass, ansvarlig konfirmantprest

Elisabeth Bøe Grøtteland, daglig leder

