Bli med som konfirmant

i Tangen
kirke
2017/2018?

oppleve fellesskap
bli kjent med kirken
være med på konfirmantleir
gjøre nye ting i gudstjenester
lære og praktisere kristen tro
møte mennesker som vil lytte til dine spørsmål
Å utfolde seg og bruke sine evner
Hvem er Jesus?

LEK OG LÆRING DISKUSJON UNDRING NYE OPPLEVELSER
NYE VENNER GJØRE NOE FOR ANDRE TRO OG TVIL
Konfirmasjonstiden handler om mye!

Vi vil med dette brevet invitere deg til å være konfirmant i
Tangen kirke neste skoleår. Det er du som velger om du vil bli
konfirmert i kirken! Dette valget handler ikke først og fremst
om hvilke svar du har funnet, men om hvilke spørsmål du har. I
kirken er det rom for både tvil og tro, usikkerhet, undring og
ulike meninger.
Ordet konfirmasjon kan bety både «å bekrefte» og «å gjøre sterk». Selve
konfirmasjonshandlingen er en forbønnshandling hvor vi ber Gud om å velsigne og å
styrke hver enkelt konfirmant. Det er en høytidelig handling!
Informasjonsmøte
Det blir info-møte torsdag 15. Juni kl 1700 om neste års konfirmasjon og
konfirmantopplegg. For Tangen-konfirmanter med foreldre/foresatte. Sted: Tangen
kirke (Kirkebakken 1). For deg/dere som skal være konfirmanter i Tangen 2018, men
også for deg som ikke har bestemt deg helt ennå.
Opplegg
Tangen har mesteparten av konfirmantundervisningen sammen med Strømsø og
Fjell. Konfirmantene tilhører likevel hver sine menigheter og kirker og har
gudstjenestepraksis der. De fleste samlingene er i Strømsø, men noen er også i
Tangen kirke.
Mer og oppdatert informasjon finner dere på våre nettsider om konfirmasjon. Gå til
www.drammen.kirken.no/tangen og velg ”Konfirmasjon” i menyen til venstre.
I konfirmanttiden vil vi ha
- Samtalebasert undervisning hvor vi reflekterer over det å være menneske og leve i
relasjoner, og hvor vi undrer oss over og prøver ut kristen tro og praksis.
- Leir og konfirmantfestival
- Gudstjenester hvor konfirmantene medvirker
- Nattcup (Drammenshallen)
- Lære noe utenat (eks: Fadervår, 10 bud)
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Konfirmanter med særskilte behov
Hvis dere har behov for tilpasset undervisning, ta kontakt. Noen
ganger går det fint å finne tilpassede løsninger i den vanlige
undervisningen, og andre ganger har vi egne samlinger, eks hvor
ungdommer som går på Frydenhaug samles på tvers av
menighetsgrenser.

Ikke døpt?
Alle kan delta i konfirmasjonstiden, men den som vil
konfirmeres må være døpt. Er du ikke døpt, kan du
døpes i løpet av konfirmasjonstiden. Gjør oss
oppmerksom på det så tidlig som mulig. Den som
døpes har en dåpssamtale med presten, og selve
dåpen skjer i en gudstjeneste. Dåp av ungdommer i
konfirmanttiden er vanlig og skjer stadig oftere.
Påmelding
Påmelding er allerede åpent på internett og meld dere gjerne på så tidlig som mulig:
https://minkirkeside.no/Drammen/Konfirmasjon. Ta kontakt dersom dere ønsker
påmeldingsskjema på papir.

Vi ønsker påmelding innen mandag 19. Juni. OBS! Er man usikker på om man vil
velge kristen konfirmasjon og har noen spørsmål knyttet til dette, er det bare å ta
kontakt med kapellan Johannes. Det er også mulig å komme på info-møtet 15. Juni
uten å ha bestemt seg for om man vil konfirmere seg kristent eller ikke.
Fint om dere
- i tillegg sender en epost til kapellan Johannes (se kontaktinfo) om at dere er

interessert i konfirmasjon. Det kan oppstå feil i påmeldingen og det er fint å få en
liste så tidlig som mulig og få kontakt med dere. Så kan vi sende påminnelser og info
når ting skjer.
- sender bilde av konfirmanten , da kan vi lære oss navn og ansikter. Bilde kan også
legges inn ved påmelding på nett.
- blir medlem av facebookgruppa for kullet (de som er på FB) når dere får link til den.

Mer om påmelding
Det er viktig å fylle ut så korrekt som mulig. Vær f.eks. nøye slik at fødselsnummer (11
siffer) blir riktig: Er man eks født 18/6 i 2003 blir det 180603 + de 5 siste sifrene i
personnummeret. Det sparer oss for unødig tid til søking i folkeregisteret.
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Pris
Grunnprisen for konfirmantåret er kr 1000,- med betalingsfrist 15. oktober. Leiren
(2900,-) betales over nyttår i 2018. Betalingsfrist kommer.
Prisen ligger om lag på det nivået det har vært de siste årene. Familieøkonomi
skal ikke avgjøre om noen velger konfirmasjon eller ikke. Ta derfor kontakt dersom
dere trenger prisreduksjon eller å dele opp betalingen, så finner vi en løsning.
Konfirmantkalender
2017

Juni:
- Torsdag 15. Juni kl 17: Informasjonsmøte (Tangen kirke)
- Mandag 19. Juni: Påmeldingsfrist

November

- Konfirmantlørdag Kick-off 18. November i Tangen kirke
- Konfirmantpresentasjon 19. November i Tangen kirke (gudstjeneste), info-møte
for foreldre og konfirmanter etter gudstjeneste
- Enkeltsamtaler

Desember

- Første undervisningssamling
2018
- Ca 1-2 samlinger i måneden, nattcup i Drammenshallen fredag 16.–lørdag 17.
februar, konfirmantfestivalhelg 8.-10 juni, konfirmantleir 29. juni-3. juli. Med
forbehold om endringer.
Konfirmasjonsdatoer 2018
Tangen kirke lørdag 15. September kl11
Tangen kirke lørdag 15. September kl 13
Tangen kirke søndag 16. September kl 11

Velg det som passer!

Mer informasjon om det å være konfirmant i kirken finnes på
www.konfirmant.no.
Har dere spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med meg!
Vikarierende kapellan i Tangen,
Johannes Thoresen Elgvin på tlf: 32 98 92 43
email: elgvin@drammen.kirken.no
Facebook: Johannes Thoresen Elgvin
Vi snakkes!
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