
Nå 
er det 
din tur

10 gode
grunner til
å være
konfirmant
i kirken

1. Du får oppleve hva kristen tro er.

2. Konfirmasjonsdagen er bare din, og
du har en dag hvor du blir bekreftet for
den du er.

3. Du får oppleve et nytt felleskap med
andre på samlinger og kanskje bli kjent
med flere.

4. Du får engasjere deg for andre
mennesker. Du får også lære hva vi kan
gjøre for å ta vare på jorda og klimaet
vårt.

5. På konfirmasjonsdagen får de som
er glad i deg feire deg.

6. Du får tid til å tenke over store
spørsmål, og bli kjent med hva du tror
på – og hva som er viktig for deg.

7. I konfirmasjonstiden snakker vi om
sorg og glede, om livets store og små
spørsmål.

8. Du får tid til å tenke selvstendig om
tro og hva kristendom er.

9. Du blir del av et større felleskap.

10. Du møter folk med forskjellige
meninger, og sammen med dem lærer
du noe felles.

Hilsen oss som jobber med
konfirmantene i kirkene i Follo.
Epost: LO773@kirken.no/tlf 98241144. DEN NORSKE KIRKE
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En tid for
fellesskap
og til å
tenke selv

Neste år kan du feire din konfirmasjonsdag i kirken! 
Velkommen som konfirmant i Ski nye kirke!

Kirkene i alle Follo-kommunene
samarbeider om et eget tilrettelagt
konfirmantopplegg for ungdommer
med utviklingshemming. Dette gjelder
for alle som ønsker det og som er
bosatt i Follo-området. Mange av dere
kjenner hverandre fra Follo barne- og
ungdomsskole og noen av dere går på
andre skoler. Det er mulig å vente et år
dersom det er venner du vil konfirmere
deg sammen med.

I konfirmasjonstiden er det rom for å
utforske mange viktige sider av livet
sammen med andre. Som konfirmant
får du lære mer om deg selv, om tro, om
Gud og den verden du er en del av.
Vi håper du vil være konfirmant hos oss!

HVA ER KONFIRMASJON?
Ordet konfirmasjon kan bety både «å
bekrefte» og «å gjøre sterk».
Et høydepunkt i
konfirmasjonsgudstjenesten er når det
bes en bønn for deg. I bønnen ber vi
Gud om å velsigne deg og å styrke deg
på din vei videre i livet. Konfirmasjonen
er en påminnelse om at i dåpen sa Gud
ja til å være en del av ditt liv.

KONFIRMASJON ER FOR ALLE
Alle er velkommen til konfirmasjonstid i
kirken – både du som tror, tviler, er
usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt
før eller er nysgjerrig.
Alle mennesker er forskjellig, og trenger
ulike tilpasninger. Uansett
funksjonsevne har du rett til en god
konfirmanttid.

KONFIRMANTTIDEN HOS OSS
Vi møtes i Ski nye kirke fra kl 17-18 èn
onsdag i måneden. Konfirmanten blilr
med på Tro og Lys ungdomsklubb fra kl
18-20 samme sted. Ungdomsklubben
består av ungdommer fra hele Follo,
alder 14-25 år. Det er et herlig sted å
være, med sang, musikk, leker, taco og
samling i kirkerommet. Klubben er
tilknyttet Tro og Lys Follo. Den består av
ungdommer med ulike
funksjonshemminger.

Gjennom tilpasset undervisning,
lek, opplevelser, drama og musikk får
dere konfirmantundervisningen lære om
kirken, Gud, Jesus, Den Hellige Ånd og
noen av de kjente
bibelhistoriene/sentrale historiene om
Jesus.

KONFIRMASJON OG DÅP
Er du ikke døpt og lurer på om du likevel
kan bli konfirmert i kirken? Klart du kan,
du er heller ikke alene! Over tusen
ungdommer blir hvert døpt i forkant av
konfirmasjonen. Du får god informasjon
på forhånd og på selve dåpsdagen har
du med deg dine nærmeste, i en fin
seremoni.

PÅMELDING
Gå inn på kirken.no/nordrefollo og fyll ut
skjema for innskriving under fanen
konfirmant. Velg da tilrettelagt
konfirmasjon. Dersom du ikke er sikker
på alt som skal fylles inn, skriv det du vet
og send inn, så ordner vi det som
mangler senere. Her er det viktig at dere
fyller inn alt vi trenger å vite om deres
ungdom, slik at vi kan tilrettelegge på
best mulig måte.

Påmelding på nett fra 11.juni 2021.


