En viktig tid – et viktig valg!
Du er bare et år unna en høytidelig festdag i livet ditt. Du har antakelig allerede mottatt
informasjonsbrosjyren konfirmant 2021 i posten (kirken.no/konfirmasjon). Her kommer informasjon fra din
lokale kirke/menighet.
Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker, få nye opplevelser og kanskje få nye venner! Temaer vi skal
utforske sammen er: Vennskap og relasjoner, Gud, Jesus og Den hellige ånd, solidaritet og nestekjærlighet,
sorg og glede – godt og vondt, kjærlighet, bibel og bønn, gudstjeneste, dåp og nattverd, selvbilde og
menneskesyn, miljø og rettferdighet.
I konfirmanttiden er det tid og rom for å tenke og stille spørsmål. En tid for å lære mer om Gud,
deg selv og om andre mennesker.

HVA ER KONFIRMASJON?
Ordet konfirmasjon kan bety både «å bekrefte» og «å gjøre sterk». Konfirmasjonshandlingen er en
forbønnshandling hvor vi ber Gud om å velsigne og å styrke hver enkelt konfirmant. Det forutsettes ikke
noen bekjennelse fra konfirmantens side. Det viktigste med konfirmanttiden er å bli bedre kjent med den
kristne tro, der Gud sier ja til oss og vil være en del av våre liv.

EN KONFIRMANTTID FOR ALLE
Kirken er et mangfoldig fellesskap og vi ønsker at alle skal få en god konfirmanttid uansett funksjonsnivå. Er
det behov for individuell tilrettelegging, ta kontakt med kirkekontoret i god tid før første konfirmantdag.

KONFIRMANTTIDENS PROGRAM:

Konfirmantåret består av oppstart og presentasjon, undervisningsdager – både felles og i mindre grupper,
konfirmantleir, fasteaksjon, kirketjeneste på gudstjenester og konfirmasjonsdag i din lokale kirke. Gjennom
året blir du kjent med både ungdomsarbeidet og gudstjenestene i menighetene. Konfirmantåret koster kr
1700,- for mat, bøker, leir (med to overnattinger) og aktiviteter.
Giro vil bli sendt ut i september. Ta kontakt med kirkekontoret ved behov for delbetaling eller hvis det er
økonomiske grunner til at det er vanskelig å velge konfirmasjon.

KONFIRMANT I «KORONATIDEN»

Vi vil til enhver tid følge reglene som gjelder vedrørende smittevern. Vi må avpasse grupper og aktiviteter
slik at det er trygt å samles. Oppsettet med datoer som du ser under er slik det ser ut nå, men forandringer
av smittevernshensyn vil kunne skje. Opplysninger om forandringer vil dere få på mail/facebookgruppen vår
«Konfirmanter i Eidsberg, Hærland, Trømborg og Mysen 20/21.» Gruppen åpnes samtidig med
konfirmantpåmelding 29.mai 2020. Det er derfor veldig viktig at alle legger inn riktig epost ved påmelding,
og blir med i facebookgruppen om mulig.

PROGRAM FOR KONFIRMANTÅRET, HOLD AV FØLGENDE DATOER:
Første møtepunkt for konfirmantåret blir torsdag 10. september rett etter skoletid, kl 14.15 – 15.30 i Mysen
kirke – gitt at det på dette tidspunktet er tillat å møtes i grupper større enn 50.
Konfirmantpresentasjon med kirkekaffe og foreldremøte i din menighet
- Søndag 13. september kl 11.00 i Hærland, samme dag kl. 19.00 i Mysen.
- Søndag 20. september kl 11.00 i Trømborg, samme dag kl 19.00 i Eidsberg.
Undervisningsdager:
- Lørdag 21. november 2020 kl. 10.00 -15.00.
- Søndag: 7. februar 2021 kl. 11.00 -16.00.
- Konfirmantleir blir på Sjøglimt ved Ørje 5. – 7. mars 2021.
- Lørdag 17. april 2021 kl 10.00 – 15.00.
I tillegg vil det komme noe undervisning gruppevis på hverdager. Plan for dette får dere senere.
Konfirmasjonsdagene våren 2021 er:
- Mysen: Konfirmasjon 8. og 9. mai 2021.
- Hærland: Konfirmasjon 6. juni 2021.
- Eidsberg: Konfirmasjon 6. juni 2021.
- Trømborg: Konfirmasjon 23. mai 2021
Når det gjelder konfirmasjonstidspunkt tilstreber vi at alle skal få konfirmasjon den dagen de velger ved
påmelding. De dagene hvor det blir mer enn en konfirmasjonsgudstjeneste kan vi imidlertid ikke garantere
at alle får tidspunktet de ønsker. Dersom du ønsket et bestemt tidspunkt er det mulig å legge inn et ønske
som kommentar når du melder deg på konfirmantåret.

PÅMELDING SKJER PÅ VÅR HJEMMESIDE
www.eidsberg.kirken.no, siden åpnes 29. mai 2020. (Viktig
at man er nøyaktig ved påmelding. Dåpsdato må oppgis,
husker du ikke den, sett fiktiv dato, skriv i kommentarfelt, så
retter vi det i etterkant.)
Vanligvis har vi pleid å møte de som går i 8. trinn rett etter
skoletid en dag i juni. Grunnet koronasituasjonen er ikke
dette mulig.
Dere vil få all nødvendig informasjon tilsendt i slutten av
august. Er noe uklart kan du ringe eller maile på adressene under.
Frist for påmelding til konfirmasjon 2021 er 25. juni 2020.
Er det ellers noe du lurer på, er det bare å ta kontakt med sokneprest Magnus Grøvle Vesteraas eller
ungdomsdiakon Solveig Tjernæs Vormeland.


FORVENTNINGER TIL KONFIRMANTÅRET

Menigheten ønsker at konfirmanttiden skal være en god og lærerik tid for alle konfirmantene, fylt med fine
opplevelser, erfaringer og kunnskap til å ta med seg videre i livet. For at tiden skal bli best mulig, avtaler vi
på forhånd hva vi kan forvente av hverandre.
Av menighetens ansatte og konfirmantledere kan dere forvente at:
 Vi bryr oss om konfirmantene.






Vi gjør vårt beste for at konfirmanttiden skal være lærerik og minneverdig.
Vi, sammen med konfirmantene lager god undervisning og flotte aktiviteter.
Vi sender ut informasjon i god tid og holder Facebooksiden og hjemmesiden kontinuerlig oppdatert.
Vi svarer på e-post og telefon.

Av konfirmantene forventes det at:
 Du deltar på all undervisning og alle aktiviteter.
 Du deltar på 8 gudstjenester i løpet av konfirmanttiden, flere av disse vil ligge i programmet. I tillegg skal
du delta på noen valgfrie.
 Du møter presis til konfirmantdagene og tar med konfirmantnettet du får i starten av konfirmantåret.
 Du tar vare på konfirmantnettet med innhold som du får, det skal brukes aktivt gjennom hele året.
 Du gir beskjed gjennom dine foresatte når du er forhindret fra å komme og tar igjen fravær med
ekstratime eller oppgaveløsning.
Av de foresatte forventes det at:
 Dere møter på foreldremøtene, og gjerne på gudstjeneste når konfirmanten din har oppgaver.
 Dere leverer dokumentasjon og informasjonsskjemaer innen de oppsatte fristene, og gir melding om evt.
forandringer. Følger med på informasjon som kommer i løpet av året.
 Dere sier ifra ved fravær, om at konfirmanten ikke kommer og hvorfor.
 Dere følger opp og støtter konfirmantene, og bidrar til positiv holdning til konfirmanttiden.
 Gudstjenestene er åpne for alle, og dere foreldre er hjertelig velkommen til å delta!
Hilsen oss som arbeider med konfirmasjon i Eidsberg, Hærland, Mysen og Trømborg kirke/menigheter:
Magnus Grøvle Vesteraas, sogneprest
Tlf: 92 89 77 56, magnus.vesteraas@iokf.no.
Solveig K Tjernæs Vormeland, ungdomsdiakon
Tlf: 98 22 02 99 solveig.tjernaes.vormeland@iokf.no
Ann Kristin Hanssen, kapellan, starter her hos oss i juni.

