Granly menighet
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Tønsberg, 13. juni 2018

KONFIRMASJON I DELK
Du som skal begynne i 9. klasse er invitert til å melde deg på
DELKs konfirmantopplegg for 2018/2019.
Hvorfor konfirmasjon? Da Jesus sa at disiplene hans skulle gå ut i hele verden for å verve flere
disipler (Matt 28,18-20) så sa han to ting om hva som er en disippel: 1) En som er døpt til
Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn og 2) en som lærer å holde alt det Jesus befalte.
Gud vil at også du skal ha evig liv (Joh 3,16).
Konfirmasjon handler om at du skal oppdage hva det betyr å være døpt og hvordan Jesus
Kristus (den Salvede) er der for deg. Konfirmasjon handler om å la troen få røtter og at du skal
oppleve fellesskap med andre som også er døpt og tror på Jesus. Konfirmasjon handler om å
leve ut den troen du er døpt til. Konfirmasjon handler om å tørre å stille spørsmål om det
som er vrient og komplisert i livet og i troen.


Konfirmantinnskrivning og informasjonsmøte torsdag 27. september 2018 kl. 19.00 i
Granly kirke på Eik. Både konfirmanter og foreldre/foresatte møter denne dagen.



Undervisningen vil primært foregå i kirkestua og i kirken på Granly i Tønsberg etter skoletid
på torsdager kl 14.15 – 15.45. Vi håper at vi kan starte med litt varm mat, men det
avhenger av foreldrenes mulighet for gjennomføring. Dette blir tatt opp på
informasjonsmøtet torsdag 27. september.
Den første konfirmantsamlingen blir torsdag 11. oktober 2018 kl. 14.15 - 15.45.




Det vil bli to konfirmantlørdager (12.00 – 17.45) i løpet av konfirmanttiden (1. des og 2.
mars) med variert opplegg av aktiviteter og undervisning.



Konfirmantene vil delta med tjenesteoppgaver på tre gudstjenester som en del av
konfirmantopplegget.



Det vil bli to kveldssamlinger (torsdag kveld) i løpet av konfirmantåret.



Underveis i konfirmantåret vil det bli individuelle samtaler med konfirmantpresten for reflektere
over troen og for å gi tilbakemeldinger på opplegget.



Konfirmantweekenden (sammen med DELK-konfirmanter fra andre menigheter) er satt
til 25.-27. januar 2018.



Selve konfirmasjonsdagen er søndag 12. mai 2018.

Klippeveien 1, 3122 Tønsberg

www.delk.no

Org. nr.: 989 459 341

Konfirmasjonsopplegget er en frivillig "pakkeløsning", dvs det er helt frivillig å melde seg på, men når du
har meldt deg på så forutsetter det at du prioriterer alle samlingene (dvs konfirmantsamlinger går foran
andre fritidsaktiviteter).
Det vil fortløpende bli lagt ut mer informasjon på nettsiden til Granly menighet
https://granlymenighet.no/. Der kommer datoer og detaljert konfirmantplan 2018-2019 når den er klar over
sommeren.
Kursavgiften er satt til 1000 kroner. Den inkluderer en fin konfirmantbibel, alt kursmateriell og
konfirmant-weekenden med kost/losji og transport.
Dersom du ikke er medlem i DELK, så kan du bli konfirmert i DELK likevel. Ta da kontakt med
konfirmantpresten så finner vi ut av det. Dersom du ikke er døpt (enda), så ta kontakt, så kan vi snakke om
hva dåpen betyr. Du må være døpt for å bli konfirmert. Alle som skal bli konformert vil bli bedt om å levere
dåpsattest.
Dersom du har spørsmål om konfirmantopplegget, kontakt gjerne Andreas Johansson.
Telefon 902 63 427 eller e-post andreas.johansson11@gmail.com
For de som ønsker å melde seg på ber vi om at svarslippen nedenfor returneres. Helst innen 30. juni
2018. Svarslippen kan sendes som e-post til andreas.johansson11@gmail.com (skann eller knips et bilde av
slippen og send det som e-post) eller per post til Granly kirke v/ Andreas Johansson, Postboks 70 Lofts-Eik,
3109 Tønsberg.
For de som er elever på Granly skole kan slippen leveres til kontaktlæreren før sommerferien.

Med dette ønskes alle hjertelig velkommen til konfirmasjonsforberedelse på Granly!
Hilsen fra Andreas Johansson, Prest
klipp-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------klipp

Jeg ønsker å være konfirmant i DELK og melder meg på konfirmantundervisningen
Navn………………………………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………….
E-post konfirmant………………………………………………………………………….
Mob konfirmant......................................................

Tlf foresatte privat………………….mobil……………………… og ...............................
Foresattes e-post(er):………………………………………………………………………..
Noe vi bør vite? (Spesielle behov/ matallergi osv):
.........................................................................................................................

