Invitasjon til
konfirmasjon 2019
i Høvik menighet

HVA ER KONFIRMASJON?
Finnes Gud? Hvem er jeg? Er det en mening med livet?
Dette er noen av spørsmålene vi jobber med i konfirmasjonstiden.
Å være konfirmant er å lære om den kristne tro og å finne ut hva du tror på. Selve
konfirmasjonshandlingen er en forbønnshandling hvor vi ber Gud om å velsigne og
styrke hver enkelt konfirmant. Gud bekrefter at vi er hans barn og at vi tilhører ham.
JEG ER IKKE DØPT, KAN JEG KONFIRMERES?
Du er velkommen til å delta i konfirmantopplegget selv om du ikke er døpt, men dåp
er en forutsetning for å kunne delta i den avsluttende konfirmasjonshandlingen. Vi
inviterer til konfirmantdåp i løpet av vårsemesteret.
ULIKE UNDERVISNINGSOPPLEGG:
Alternativ 1: Konfirmantleir
6 dagers leir på Hurdal verk folkehøgskole. Leiren foregår i sommerferien, fra mandag
til lørdag i uke 26. En uke med sommer, undervisning, lek, fellesskap og utfordringer.
Undervisningen skjer både ute og inne, mye i team og noe felles for alle. Vi ønsker at du
skal bruke hele deg, både alene og sammen med andre.
I tillegg til leir deltar du på alt fellesopplegg med Mikskonfirmanter i Høvik Kirke (fire
gruppeundervisninger på ettermiddagen, presentasjonsgudstjeneste, fasteaksjonen og
lignende.)
Pris: kr 700,- i innmeldingsavgift
Pris kr 3700,- i leiravgift

Alternativ 2: Miks-konfirmant
(For deg som ikke har mulighet til å være med på leir.)
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 samlingene deltar du på alt fellesopplegg med leirkonfirmantene
i Høvik (fire gruppeundervisninger på ettermiddagen, presentasjonsgudstjeneste,
fasteaksjonen og lignende.)
Pris: kr 700,- i innmeldingsavgift
Pris: kr 700,- for opplegget.
Alternativ 3: Tilrettelagt konfirmasjon.
Det skal være mulig for alle, uavhengig av funksjonsevne, å konfirmere seg
i vår menighet. 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, men det er også mulig å følge
undervisningen i Grinilund og konfirmeres i Høvik kirke dersom man ønsker det.
Påmelding: www.hovik-menighet.no «Konfirmant 2019» velg: Tilrettelagt konfirmasjon.
Pris: 700,- i innmeldingsavgift
700,- for undervisningsopplegget
Informasjonsmøte i Grinilund kirke, tirsdag 23.oktober
kl.18.00-19.00 2018.
Konfirmasjonsgudstjeneste i Grinilund kirke, lørdag 11.mai 2019.

HØVIK KIRKE ER DIN KIRKE
Vi sokner til forskjellige menigheter alt etter hvor vi bor, og du tilhører
Høvik kirke. Hvert år er det enkelte konfirmanter som ønsker å følge
konfirmantopplegget i en annen menighet enn den de tilhører. Dette
er menighetene i Bærum vant til og det er sjelden noe problem å møte
dine ønsker. Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe angående bytte av
konfirmasjonsmenighet.
SLIK MELDER DU DEG PÅ:
Gå inn på www.hovik-menighet.no og trykk på ”Konfirmant 2019”. Fyll ut
skjemaet og send en kopi av dåpsattesten til kateketen. Dersom du ikke
er døpt sender du en kopi av fødselsattesten din..
Har du spørsmål? Ta kontakt på e-post: kateket@hovik-menighet.no
Noen viktige datoer:
2018:

Fredag 2.november: Frist for påmelding.
Søndag 18.november kl 17: Samling for konfirmantene på
menighetshuset og Kl 18 Ung Messe. Umiddelbart etter gudstjenesten er
det informasjonsmøte for konfirmanter og foresatte.
2019:

Lørdag 12. januar Konfirmant kick-off.
Søndag 13. januar kl 11.00 Presentasjonsgudstjeneste.
Kort informasjonsmøte rett etter gudstjenesten.
Konfirmantleir: uke 26. Fra mandag til lørdag.
Gruppeundervisning: uke 3, 5, 7 og 11
Konfirmasjonsdatoer:
Lørdag 31 august, søndag 1. september, lørdag 7.september.
Antall gudstjenester kommer an på hvor mange konfirmanter som
melder seg.
Det avgjøres uken etter frist for påmelding.

Invitasjonen sendes alle døpte og tilhørende som er født i
2004 og bosatt i Høvik sokn. Navn og adresse er hentet fra
kirkeregisteret.

HØVIK KIRKE

nb-no.facebook.com/hovikkirke/
www.hovik-menighet.no

