Velkommen
som

konfirmant
i Tynsetmenighetene!

Nå er det snart din tur!
Bli med på en spennende reise fram mot den høytidelige
konfirmasjonsdagen!
Du er velkommen som konfirmant i kirken, uansett om du tror, tviler, eller bare
er nysgjerrig. I konfirmasjonstiden får du lære mer om deg selv, verden og Gud.
Du får mulighet til å utforske noen av livets store spørsmål sammen med andre.
Det blir mange nye og spennende opplevelser sammen med ledere og
medkonfirmanter!

Én kommune – fire kirker
Tynset kommune har fire kirker: Tynset kirke, Kvikne kirke, Tylldalen kirke og
Brydalen kirke. Tradisjonen har vært at du konfirmerer deg i den kirken du
sokner til, altså der du bor.
Men dette velger du fritt.

Opplegget for konfirmasjonstiden i tynsetmenighetene
Det vil bli månedsbaserte samlinger. Halvparten på Tron ungdomssenter,
halvparten i din lokale kirke. I tillegg blir det gudstjenester, fasteaksjon og leir.

Endelig fredag!
Samlinger på Tron ungdomssenter.
Gjennom konfirmantåret samles alle konfirmantene fire ganger på Tron
ungdomssenter. På samlingene vil konfirmantene bli bedre kjent med hverandre
og det vil bli en blanding av fellesundervisning, gruppesamlinger og frilek.
Samlingene vil bli på fredager og vare fra 1800-2100.
Et enkelt måltid serveres ved oppstart kl. 1800.

Samlinger i din lokale kirke
Det vil også bli samlinger i din lokale kirke. Da vil bare konfirmantene fra
samme sokn som deg være til stede.
Dere får en fullstendig oversikt over konfirmantsamlingene på
informasjonsmøtet ved oppstart.

Gudstjenester
Gjennom året skal alle delta på minst åtte gudstjenester. Året avrundes med
samtalegudstjeneste før selve konfirmasjonsgudstjenesten. Her viser
konfirmantene fram noe av det de har lært i løpet av konfirmanttiden.

Leir i Håkonshall på Lillehammer
Vi drar på konfirmantleir til Håkons Hall på
Lillehammer 8.-10. februar 2019. Der skal vi
være sammen med mange hundre konfirmanter
fra hele Hamar bispedømme. Det blir to døgn
med fellesskap, lek, aktiviteter, gudstjeneste,
konsert, sang, musikk og mye mer.
Vi ønsker ikke at økonomi skal hindre noen i å bli
med på leir. Det er mulig å få hel eller delvis støtte til leiren. Ta kontakt med
kirkekontoret eller Tina (prest) hvis dere har spørsmål rundt dette.

Jeg er ikke døpt – kan jeg konfirmeres?
For å bli konfirmert i kirken må man være døpt. Konfirmasjonstiden er likevel
åpen for både døpte og udøpte ungdommer. Det å bli døpt som ungdom blir mer
og mer vanlig og er en flott forberedelse til konfirmasjonsdagen. Ta kontakt med
en av prestene om dere har spørsmål rundt dette.

En konfirmanttid for alle
Alle har krav på en konfirmanttid tilpasset sine behov. Er det noe som gjør at du
trenger et tilpasset opplegg, er det viktig at vi får vite det. Alt som skrives i
påmeldingsskjemaet er taushetsbelagt. Det går også an å ta direkte kontakt med
oss på telefon eller e-post.

Kostnader
Vi ber om at alle betaler kr 350,- for matpenger. Dette vil dekke et måltid hver
gang vi har undervisning. Leiren på Lillehammer har en egenbetaling på kr
1350,- (inkludert bussreise). OBS!: Du vil motta en faktura for matpenger i
september og for leirpenger i januar.

Påmelding
Påmelding skjer elektronisk på www.tynsetkirke.no. De som er døpt andre
steder enn kirkene i Tynset kommune, må sende inn kopi av dåpsattesten til
kirkekontoret. Er du ikke døpt, krysser du av for det. Hvis noen foretrekker et
skjema på papir, ta kontakt med kirkekontoret, så sender vi det.

VIKTIGE FRISTER OG DATOER
Påmeldingsfrist: Mandag 20. august 2018
De som melder seg på innen fristen vil bli prioritert først med ønske om
konfirmasjonstidspunkt (gjelder dem som skal konfirmere seg i Tynset kirke).

Konfirmasjonspresentasjon og informasjonsmøte for
foreldre/foresatte
Konfirmantene blir presentert i sin hjemmenighet. Vi begynner med
gudstjeneste kl. 11.00 med konfirmantpresentasjon (konfirmantens navn ropes
opp og konfirmanten kommer frem).
Informasjonsmøtet starter rett i etterkant av gudstjenesten.
Tynset kirke, 26. august kl. 1100-1300
Tylldalen kirke, 7. oktober kl. 11.00-1300
Kvikne kirke, 16. september kl. 1100-1300

Konfirmasjonsdatoer 2018
Tylldalen kirke: Lørdag 25. mai kl. 12.00
Tynset kirke: Lørdag 1. juni kl. 11.00 og kl. 13.30
Kvikne kirke: Lørdag 8. juni kl. 12.00

Lurer du på noe?
Ta kontakt med sokneprest Tina M. Solbakken. Mob. 913 88 102
Send gjerne en e-post på: sokneprest@tynsetkirke.no

En viktig tid
- et viktig valg!
Du er bare et år unna en høytidelig dag i livet ditt.
Velkommen som konfirmant!

Kontaktinfo:
www.tynsetkirke.no Telefon: 62 48 55 60
E-post: sokneprest@tynsetkirke.no
Postadresse: Vedalen 51, 2500 Tynset.

