DATOER DU MÅ MERKE DEG

INFORMASJONSMØTE
18.september 2018 kl. 18.00 i Jar
kirke: møte for foresatte og
konfirmant med ønske om
konfirmasjonstid alternativ 1 og 2.
PÅMELDINGSFRIST
1.oktober 2018
KONFIRMANTÅRET 2019
19. og 20.januar - Kick-off og
presentasjonsgudstjeneste
Uke 7 og uke 9 - Undervisning
14.-17.mars - Jarival
7.april - Fasteaksjon
Uke 31 eller 32 - Konfirmasjonsleir (endelig dato blir fastsatt i
august 2018)

KONFIRMASJONSGUDSTJENESTER 2019
Lørdag 31.august.
Søndag 1.september
Lørdag 7.september

HAR DU SPØRSMÅL - TA KONTAKT
Informasjon om konfirmantåret vil bli lagt ut på
hjemmesidene våre. Følg med på hva som skjer både for
konfirmantene og for andre i menigheten. Kommunikasjon
med hjemmene foregår på e-post og sms.

Kateket Anne Karen
Myklebust

Konfirmanttiden er til for å tenke nye tanker, få nye opplevelser og
nye venner. Temaer vi skal utforske sammen er: Hvor kommer jeg
fra? Hva skal jeg bruke livet til? Hvordan kan jeg bety noe for
andre? Finnes Gud? Hvem er Jesus? Vennskap og menneskeverd.
Sorg og glede. Kjærlighet, seksualitet og valg.
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.

Velkommen til konfirmasjon i

www.jar-menighet.no,
www.facebook.com/jarmenighet

Prest Olaf Kind

JAR MENIGHET

VET DU HVA KONFIRMASJON ER?

Alternativ 1: Konfirmant med sommerleir

HVA SNAKKER VI OM?

Alternativ 2: Mikskonfirmant

Et av høydepunktene i konfirmasjonstiden er sommerleir. Da ønsker vi å gi deg gode
opplevelser sammen med venner og unge ledere. Samtidig får vi tid til dypdykk,
undervisning og gruppesamtaler. Det er nok ikke uten grunn at mange konfirmanter har
sagt: ”Det var den beste uka i mitt liv!”

Alternativ 3: Tilrettelagt konfirmasjon

Ordet konfirmasjon kan bety både å bekrefte og å gjøre sterk. Konfirmasjonshandlingen
er en forbønnshandling hvor vi ber Gud om å velsigne og styrke hver enkelt konfirmant.
Det forutsettes ikke noen bekjennelse fra konfirmantens side. Det viktigste med
konfirmanttiden er å bli bedre kjent med den kristne troen, der Gud sier ja til oss og vil
være en del av våre liv.

I konfirmasjonstiden har vi tid til å ta opp spørsmål som konfirmantene er opptatt
av. Noen av temaene som tas opp er: Vennskap og relasjoner. Gud, Jesus og Den
hellige ånd. Solidaritet og nestekjærlighet. Sorg og glede, godt og vondt. Kjærlighet,
seksualitet og samliv. Miljø og rettferdighet. Bibel og bønn. Gudstjeneste og nattverd.
Selvbilde og menneskesyn.

JEG ER IKKE DØPT - KAN JEG VÆRE KONFIRMANT?

Ja! 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 i løpet av konfirmasjonstiden.

VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I JAR!

Vi hører til forskjellige kirker alt etter hvor vi bor, og du hører til i Jar kirke.
Hvert år er det enkelte ungdommer som ønsker å følge konfirmasjonsopplegget i en
annen menighet enn den de egentlig hører til. Dette er vanlig i menighetene i Bærum.
Ønsker du å konfirmere deg i en annen kirke enn Jar menighet kan du registrere deg på
ønsket menighet.

SPESIELLE HENSYN

Alle skal kunne være konfirmanter i Jar menighet. Har du allergier? Har du
lese-/skrivevansker? Gjør familieøkonomien det vanskelig å delta? Er det
utfordringer i familien, på skolen eller i andre forhold som kan ha innvirkning på
konfirmanttiden? Da er det viktig at vi får beskjed slik at vi kan
tilrettelegge for dere. Det finnes økonomiske støtteordninger man kan søke om. Ta
kontakt med kateketen for å drøfte eventuelle behov.

Jar er kjent for sin konfirmantfestival ”JARIVAL” og for sommerleir. Dette opplegget legger
stor vekt på sosiale møtepunkt for våre konfirmanter. Opplegget er komprimert og består
av to kveldssamlinger i uke 7 og 9, 4 gudstjenester hvor konfirmanten særlig deltar på én,
3 helgearrangement, og sommerleir. Passer godt for dem som har mange fritidstilbud i
sin hverdag, men det er viktig at konfirmanttidens få møtepunkt blir prioritert foran andre
aktiviteter det året du er konfirmant. Pris: kr 700,- i materialavgift, kr 2500,- i leiravgift.

Dersom du allerede nå vet at du ikke kan være med på sommerleir, er Mikskonfirmant et
godt alternativ for deg. I dette opplegget blir du en del av en gruppe med konfirmanter fra
flere menigheter i Bærum. Mesteparten av opplegget foregår på kveldstid. I tillegg har vi en
weekendtur. Vi holder på fra januar til mai.
I tillegg til disse samlinger deltar du på alt felles opplegg med leirkonfirmantene i Jar: Kick-off
og presentasjonsgudstjeneste, to undervisningskvelder, Jarival og Fasteaksjon.
Pris: kr 700,- i materialavgift, kr 700,- for opplegget.

Det skal være mulig for alle, uavhengig av funksjonsevne, å konfirmere seg i vår menighet. Ta
kontakt med oss for spørsmål om tilrettelegging. Det er viktig at du tar kontakt med kateketen
i din lokale menighet og melder deg på til konfirmasjonen i den menigheten dere sogner til.
Bærumsmenighetene tilbyr sammen en spesielt tilrettelagt konfirmasjonsgruppe i Grinilund
kirke. Oppstart er etter vinterferien, og vi møtes hver tirsdag ettermiddag fra uke 9 og frem
til konfirmasjonen, ca. 10 samlinger totalt fra kl.15-16.30. Her møter konfirmantene en ansatt
fra sin lokale menighet, som følger konfirmanten gjennom undervisningen. De som er elever
ved Haug skole blir hentet med taxi etter skoletid og kjørt til Grinilund kirke. Vi har en felles
konfirmasjonsgudstjeneste for denne gruppen, en lørdag i mai. Men det er også mulig å følge
undervisningen i Grinilund og konfirmeres i sin lokale kirke dersom man ønsker det.
Pris: kr 700,- i innmeldingsavgift, kr 700,- for undervisningsopplegget
Viktige datoer:
Åpent informasjonsmøte i Grinilund kirke, tirsdag 23.oktober kl.18.00-19.00 2018
Konfirmasjonsgudstjeneste i Grinilund kirke, lørdag 11.mai 2019

SLIK MELDER DU DEG PÅ SOM KONFIRMANT:

1. Du kan allerede nå gå inn på www.jar-menighet.no/konfirmant og finne skjema for
innskriving. Påmeldingen fylles ut av foresatte med konfirmanten til stede.
2. Møt opp på informasjonsmøtet i Jar kirke tirsdag 18. september kl. 18.00. Møtet er for
kommende konfirmanter og foresatte. Da vil vår konfirmanttid bli nærmere beskrevet.
3. Send/lever kopi av dåpsattest, evt fødselsattest om du ikke er døpt og kopi av navneattest
dersom du har endret navn.
4. Frist for å melde seg på som konfirmant er 1. oktober.
Giro for materiellavgift kommer i januar, og betaling av sommerleir kommer i juni.
Konfirmasjon

Invitasjonen sendes de som selv er eller har foresatte som
er registerte medlemmer eller tilhørende i Den norske kirke.
Denne aktiviteten er en del av hele trosopplæringsreformen.
Les mer på www.kirken.no

Har du spørsmål - ta kontakt på
Telefon: 98267827
E-post: kateket@jar-menighet.no

DEN NORSKE KIRKE
Kirkerådet
menighet
Jar

