Konfirmant i Nedre Eiker menighet
- NÅ er det DIN tur!

Som konfirmant i kirken vil du være
med på mange ulike samlinger i løpet
av året. Gjennom alt det som skjer,
setter vi fokus på den kristne tro.
Det er mye vi sammen kan undre oss
over - meningen med livet, hvem Gud
og Jesus er og hva Bibelen sier til oss i
Har
tenkt å være konfirmant
neste år?
dag.duVelkommen
til å bli med!

Du har kanskje sett litt i en brosjyre du fikk i posten; Konfirmant 2020?
Denne gir deg litt informasjon om hva det vil si å være konfirmant.
Se også www.konfirmant.no
Nedre Eiker menighet vil her presentere det tilbudet vi har for
konfirmasjonstiden 2019 - 2020:
En del av konfirmasjonstiden vil være felles for alle, uansett hvilken gruppe du
tilhører.
undervisning

En gang i måneden har du undervisning med prest / kateket,
der ulike tema omkring den kristne tro blir tatt opp. All
undervisning skjer i hovedsak rett etter skoletid.

gudstjenester

En viktig del av konfirmasjonstiden, er å delta på
gudstjenester. Totalt skal du være på 9 gudstjenester: 3
gudstjenester er datobestemte og 6 bestemmer hver enkelt
konfirmant dato for. I forkant av de 3 datobestemte har vi
fellessamlinger.

film

Alle ser en film om Jesus.

innsamling

Alle konfirmanter og foreldre /foresatte, deltar på en dør til
dør - aksjon, i samarbeid med Kirkens Nødhjelp. I forkant
er alle konfirmantene med på en temasamling der vi lærer
mer om ”En urettferdig verden”.

miljøkveld

Vi lager en hyggekveld for alle konfirmantene.

utfordring

I løpet av året får alle muligheten til å være medhjelpere i en
gudstjeneste.
Og vi hører alle i Vår Far og trosbekjennelsen.

Videre vil noe av konfirmasjonsundervisningen skje i ulike grupper og da til
ulike tider;

1. NETS

Er du glad i å synge eller spille i band? NETS er ten-sing koret med et
godt sosialt fellesskap, de arrangerer konserter med dans og
dramainnslag og drar på helgeturer. Øvelsene er fredager fra kl. 18.00 –
20.00. Ved å være med her får du mye av undervisningen og
gudstjenestene innbakt i opplegget. Pris kr 1250.-

2. LEIR

Konfirmantleirene er på Solsetra ved Hagatjern. Mye av
undervisningen vil vi ha her, i tillegg til en del andre aktiviteter. (Max
75 plasser) Pris 1350,- VIKTIG; For at vi skal lykkes med å arrangere
leirer, er vi avhengig av hjelp fra foreldre til bla. nattevakter. Dato for
leiren blir i tiden 12.- 16. august, uke 33

3. BO-HJEMME-LEIR For dere som ønsker leirfølelsen, men som er opptatt i
sommerferien og vil overnatte hjemme. Vi er i kirken og har mye
undervisning en hel helg. (Max 30 plasser) Pris 850,Dato for bo – hjemme leiren er 6. – 8. sept.

4. MAT&PRAT

Mat & Prat gruppa har en samling hjemme hos en i menigheten en gang
i mnd, der en samtaler om ulike tema knyttet til undervisningen og den
kristne tro. I tillegg kommer undervisning med prest / kateket en gang
pr mnd.(Max 8 plasser) Pris 850,-

5. DIAKONI

Diakonigruppa møtes også to ganger i måneden. En gang i måneden er
det prest / kateket som har undervisningen og den andre gangen leder
diakonen samlingen. Diakoni er kirkens sosialarbeid og denne gruppen
vil ha praktiske oppgaver knyttet til barn, mennesker med
utviklingshemming og eldre. (Max 8 plasser) Pris 650,-

6. TRO&LYS

Dette er for deg som har spesielle behov og som trenger spesiell
tilrettelegging. Du blir en del av fellesskapet Tro og Lys som har
samling en gang i måneden. Pris 650,-

Å melde seg på til konfirmasjonsforberedelse er frivillig.
Et valg du tar, gjerne sammen med foreldre / foresatte.
Når du melder deg på, så er opplegget i sin helhet obligatorisk.
Vi er avhengig av noen grunnregler for at alle skal kunne trives.
Disse reglene står gjengitt på påmeldingsskjema, og blir presentert
23.mai.

Vi inviterer dere i 8. klasse, sammen med foreldre /foresatte til
informasjonsmøte i Nedre Eiker kirke torsdag 23. mai 2019

Kl. 1800 Oppmøte for dere som er Krokstad-konfirmanter
Kl. 1930 Oppmøte for dere som er Solberg–konfirmanter
Ta med bilde av deg selv (gjerne passfoto størrelse) og utfylt påmeldingsskjema
til denne samlingen. Vi trenger også kopi av dåpsattest om du er døpt i en annen
menighet. Om du ikke er døpt trenger vi kopi av fødselsattest. Og evt. kopi av
navnendring, om det har skjedd siden fødsel / dåp. Fest gjerne alt med binders!

Viktige datoer;
Søndag 8.september 2019 er det Presentasjonsgudstjeneste i Nedre Eiker kirke
Tirsdag 31.mars 2020 er det innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp
Søndag 3.mai 2020 kl.1000 og kl. 1230 Konfirmasjon i kirken.(Solbergelva)
Lørdag 9.mai 2020 kl.1000 og kl.1230 Konfirmasjon i kirken (felles)
Søndag 10.mai 2020 kl.1000 og kl. 1230 Konfirmasjon i kirken (Krokstadelva)

Se også hjemmesiden vår www.nedreeikerkirken.no Hvis du ikke har mulighet
til å komme 23.mai, tar du kontakt med kateketen. Dette brevet går til alle i vårt
medlemsregister som er født i 2005, både de som er tilhørende og de som er
medlemmer. Om du kjenner noen som vil være konfirmant, men som ikke har
fått dette brevet, så be dem ta kontakt med oss.

KONTAKTINFORMASJON:
kateket Ingeborg Skagestad
epost; ingeborg.skagestad@neiker.no
Tlf; 32 27 23 23. Jobb mobil: 40038295

