


Konfirmasjon i kirka? 

Kanskje har dere allerede snakket om dette hjemme etter
at dere fikk Den Norske Kirkes informasjonsbrosjyre; 
”Konfirmant 2019” i posten. Den er ment til informasjon, 
og som et utgangspunkt for samtale hjemme hos dere 
om hva konfirmasjon egentlig er. 
Du som mottar dette brevet hører til Tananger menighet. Vi ønsker å invitere 
deg og dine foreldre/foresatte til en informasjonssamling onsdag 23. mai, kl. 
20.00 i Tananger kirke. 
Samlingen er både for deg som har bestemt deg for å konfirmeres i kirken, og 
for alle som lurer på om dere skal bli konfirmanter. På samlingen får dere 
møte oss som arbeider med konfirmantene i Tananger og høre om hvordan vi 
har planlagt konfirmant-året. Du kan også lese om opplegget vårt i denne 
brosjyren slik at du vet hva du vil spørre om når du kommer 23. mai.
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Hilsen oss som er 
ansvarlige for 
konfirmantopplegget 
i Tananger kirke.

Vi ønsker deg velkommen til
et annerledes fellesskap.
Et fellesskap hvor du kan 
komme slik som du er, med
din tro og din tvil, med dine 
spørsmål og meninger.
Vi ønsker at du skal oppleve
at det er godt å være i kirka, 
Og at du får oppleve at her kan du være deg selv uten prestasjons-
krav, forventningspress og annet stress.

Disse og mange andre store spørsmål er tema i konfirmantopplegget.
Vi ønsker at du i konfirmasjonstiden blir utfordret i din tanke, tro og 
handling. 

Vi ønsker at du skal lære om hva kristendom er og hvordan man 
lever som kristen,  kunne samtale om dine spørsmål, om tro og tvil,  
bli tatt på alvor, og at det er rom for å tenke selv,  få hjelp til å 
mestre livet, oppleve et godt fellesskap,  bli kjent med kirkens 
ritualer og lære å bruke Bibelen og å be. 

Lek, moro, fellesskap, mat og prat hører også med.
DU er velkommen!

Hvem er Gud? 
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Innhold

Kom som du er! 
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Kveldene starter med en times 
fellessamling i kirken. Deretter 
drar vi hjem til en av lederne for 
å prate om temaet og spise 
sammen.

Gudstjenestene er en viktig del av 
konfirmantåret. Vi ønsker at du skal være trygg 
på det som skjer i gudstjenesten.
Du skal gjennom året gå på minst åtte 
gudstjenester. Fem av disse er obligatoriske.
Hver konfirmant skal delta som medhjelper på 
en av gudstjenestene.

Årets høydepunkter!?
Sted: Ognatun (høst) og 

Vaulali (vår)

Gudstjenester

Fellessamling og hjemmegrupper

Det blir undervisning, 
ballspill, bading, lek, 
godt fellesskap, tid til å 
bli bedre kjent med 
hverandre og med 
kristen tro.

Leirer: 28. – 30. sept & 8. - 10. mars

ESC - ungdomsklubb

Kirkens nødhjelps fasteaksjon
- Årets viktigste spasertur! Tirsdag 9. april 2019. 

Hvert år går konfirmanter i hele Norge rundt og samler inn penger til 
nødhjelpsarbeid i regi av Kirkens Nødhjelp. Dette avvikles som en dør-
til-dør-aksjon. Alle konfirmanter møter i kirken kl. 17.00 på  
aksjonsdagen, og går deretter i grupper på 2-3 i ca. 2-3 timer. Det 
forventes at hver konfirmant stiller med minst en forelder som hjelper 
til under aksjonen. Ved tilbakekomst serveres det lapper som foreldre 
steker. 
I uken før selve aksjonsdagen skal vi ha en konfirmantfest. Da blir det 
blant  annet info om aksjonen slik at vi blir motiverte til å gjennomføre 
en god innsamling. Konfirmantene 17/18 samlet inn kr. 61 975 kroner.  
Klarer konfirmantene 2018/19 å overgå det?? 
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Annenhver fredag - i partallsuker kl.20-23

Aktiviteter m/biljard, bordtennis, 
airhockey mm, MeetingPoint, kiosk

En gang i blant starter Esc med «Ballast» 
– et ungdomsmøte i kirkerommet

Konfirmantene møter 3 obligatoriske  
ganger og 3 selvvalgte. Gjerne oftere 



10 om sin konfirmanttid 
i Tananger kirke
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Det viktigste jeg har 
lært er at Jesus fins.
Tønnes

Det  har vært veldig bra, gøy og 
lærerikt å være konfirmant i Tananger.
Christine

Å være konfirmant i Tananger er 
inspirerende og skaper gode minner.
Malin

Jeg vil anbefale konfirmasjon i Tananger fordi 
det er ekstremt koselige ledere der.
Hanne Amalie

Leirene var det beste med året.
Eskil

Det viktigste jeg har lært er at du bare må 
takke ja til Gud for å være en kristen.
Torgeir

Det var kjekt på hjemmegrupper. Ble alltid ønsket 
velkommen. Vi koste oss og lo mye.
Lina
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Jeg har lært hva kristendom egentlig er.
Fredrik

Det har vært et veldig kjekt og lærerikt år 
med mye variert innhold
Alma

I hjemmegruppene fikk vi snakke om 
hva vi tenkte om ulike tema og 
diskutere de.
Silje



Hvis du ikke er døpt, kan du likevel være 
konfirmant. Du kan følge opplegget og finne 
ut om dette er noe du kan stå inne for. 
Derimot må du være døpt for å bli konfirmert 
på den store konfirmasjonsgudstjenesten i 
begynnelsen av mai. Ordet konfirmasjon 
kommer av det engelske ordet ”confirm” og  
betyr bekreftelse. I denne sammenhengen 
betyr det at Gud bekrefter det dåpsløftet som 
ble gitt deg ved døpefonten. Han vil fortsatt 
være din Gud og gå ved din side gjennom livet. Dersom noen 
begynner konfirmasjonstiden uten å være døpt, og senere 
bestemmer seg for dåp, ordnes det ved avtale med kirken. Da kan 
dåpen gjennomføres ved en egen dåpssermoni, eller ved 
ordinær gudstjeneste. Hvert år er det noen som velger å gjøre dette. 

Vi har en egen konfirmantapp: «Konfirmant i Tananger» Den kan lastes 
ned fra Google play og App Store. Der finner du oppdatert 
konfirmantkalender og annet nyttig.

Tananger menighet, Pb 120, 4098 Tananger
tlf: 991 09 189, E-post: post@tananger.menighet.no
Kontortid: tirsd.-fred. 09:00-13:00, www.tananger.menighet.no

Olav Mo, menighetspedagog, olav.mo@tananger.menighet.no
tlf: 469 66 587
Just Salvesen, sogneprest, just.salvesen@tananger.menighet.no

Anne Marit Vigdel, ungdomsarbeider, 
anne.marit.vigdel@tananger.menighet.no
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Dåp

Kontakt

Konfirmantapp: «Konfirmant i Tananger»

DAG TID HVA SKJER?
Onsd.23.05 20:00-21:00 Informasjonsmøte i Tananger kirke

Sønd.02.09 11:00-12:15 Presentasjonsgudstjeneste
Onsd.05.09 18:30-21:00 Fellessamling i kirka

Tirsd.18.09 18:30-21:00 Fellessamling og hjemmegruppe

Tirsd.18.09 20:00-21:00 Konfirmantforeldremøte
Fred.28.09 -
Sønd.30.09

17:00
15:00

Konfirmantleir på Ognatun
Program kommer senere.

Onsd.17.10 18:30-21:00 Fellessamling og hjemmegruppe

Fred.02.11 20:00- 22:00 Esc

Tirsd.13.11 18:30-21:00 Fellessamling og hjemmegruppe

Tirsd.27.11 18:30-21:00 Fellessamling og hjemmegruppe

Fred.14.12 20:00-22:00 Juleavslutning Esc

Onsd.09.01 18:30-21:00 Fellessamling i kirka

Fred.25.01 20:00- 22:00 Esc

Tirsd.05.02 18:30-21:00 Fellessamling og hjemmegruppe

Sønd.10.02 18:00-19:30 Ungdomsgudstjeneste i Tananger

Onsd.20.02 18:30-21:00 Fellessamling og hjemmegruppe

Fred.08.03 -
Sønd.10.03

17:00
14:00

Konfirmantleir på Vaulali
Program kommer senere.

Onsd.27.03 19:00-21:30 Fest for konfirmanter &
foreldre/foresatte 

Sønd.07.04 11:00 Samtalegudstjeneste
Tirsd.09.04 17:00-19:30 Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon
Tirsd.30.04 15:00-16:30 Fotografering og øving til 

konfirmasjonsgudstjenestene

Lørd.04.05 12:00-13:00 Konfirmantgudstjeneste 1

Sønd.05.05 11:00-12:00 Konfirmantgudstjeneste 2
Lørd.11.05 12:00-13:00 Konfirmantgudstjeneste 3

Obligatorisk program* (pr.09/5-18)

*Med forbehold om endringer. (Endringer blir kommunisert) 
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Påmelding

Påmelding innen onsdag  21. juni 2018 skjer slik:
1. Elektronisk registrering: www.tanangermenighet.no. Gå på ”Livets gang” velg 
”Konfirmant” og følg registreringslenken.
2. Avtale: (Se neste side) Undertegnes av konfirmanten og en forelder/foresatt.
Leveres eller sendes kirken. Dersom konfirmanten ikke er døpt i  Den norske 
kirke, legges kopi av dåpsattest ved. 
Avtale og evnt. dåpsattest kan også sendes elektronisk til 
olav.mo@tananger.menighet.no. eller som bilde til tlf. 469 66 587.

Se info på side 8 dersom konfirmanten ikke er døpt. 

Tilrettelegging: Har du som konfirmant spesielle behov vi må ta hensyn til, gi 
beskjed ved registrering (i kommentarfelt).

Konfirmantopplegget innebærer utgifter til to leirer og diverse materiell. Vi har 
derfor en deltakeravgift på kr 1350,- per semester. Faktura sendes ut av 
kommunen høst og vår. 
Konfirmasjonsopplegget skal kunne følges uavhengig av familiens økonomi. 
Kontakt kirkekontoret om du trenger reduksjon i avgiften. 
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Økonomi

Avtale - mellom Tananger Menighet og …………………………….……………….………………….…….. 

(Konfirmantens navn)

Tananger menighet ønsker at enhver konfirmant skal få best mulig utbytte av konfirmanttiden. 
Derfor kan konfirmant og foreldre/foresatte forvente at vi:

• viser konfirmanten respekt og tar spørsmål og meninger på alvor.
• jobber for en best mulig tilrettelegging av undervisningstimer og andre ting som skjer i 
konfirmasjonstiden.
• legger ut oppdatert informasjon på konfirmantappen, og bruker aktivt SMS eller e-post.

Vi forventer at konfirmanten gjør sitt beste for å:

• prioritere konfirmantopplegget foran andre aktiviteter dersom tidspunkt kolliderer.   
(Etter Rogaland fotballkrets retningslinjer kan en kamp søkes om å bli flyttet når det er
konfirmasjonsforberedelser samme dag.)
• møte presis og være til stede gjennom hele programmet, både til undervisning og de 

samlingene vi har. Konfirmanten eller foreldre/foresatte informerer menighetspedagog om  
fravær via e-post eller SMS snarest.

• ha med skrivesaker og bibel til samlingene. Mistet bibel forventes erstattet av konfirmant.
• vise interesse og engasjement – uten å måtte være enig i alt som sies
• vise respekt for medkonfirmanter og ledere. 
• holde seg oppdatert om opplegget via konfirmantappen.
• legge vekk mobil under undervisning, møter og gudstjenester.

Alle skal møte på minst 8 gudstjenester i konfirmasjonstiden. (unntak av helsemessige årsaker avtales 
med menighetspedagog)
All undervisning er obligatorisk. Ved fravær vil det normalt bli arrangert ekstrasamling.

Regler på leir: 

Rusmidler og energidrikker forbudt. 
Mobbing og truende atferd aksepteres ikke. 
Overtredelse fører til hjemsendelse for egen regning.

Foreldreinnsats:

Det forventes at minimum èn forelder/foresatt deltar på fasteaksjonen i mars som sjåfør, 
bøssebærer eller annen praktisk hjelper.
Det forventes også at foreldre hjelper til med kjøring ved behov.

Etter avtale med menighetspedagog, kan noen oppmøter på valgfrie Esc erstattes med andre kristne 
arrangement.
Konfirmasjon forutsetter at opplegget blir fulgt. Unntak/tilpasninger pga spesielle behov kan avtales.
Underskriften forplikter å følge denne avalen.

Konfirmantens navn:…………………………….……..………

Forelder/foresattes navn: …………………………………….

Menighetspedagog: ………………………………..…………….
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http://www.tanangermenighet.no/


Denne brosjyren sendes ut etter vårt medlemsregister, og når du 
får det, er det fordi du eller en av dine foreldre er registrert som 

medlem i Tananger menighet. Skulle det være feil, beklager vi 
dette. Gi gjerne beskjed slik at vi kan få rettet det opp. 

TANANGER MENIGHET


