Telemark menighet
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

April 2022

Invitasjon til konfirmasjonstid i DELK Telemark 2022-2023
Vi vil med dette invitere DEG som går i 8. klasse på Skauen kristelige skole til å melde deg til
konfirmasjon i DELK Telemark menighet! Konfirmasjonsgudstjenesten er lagt til søndag 21.
mai 2023 i Skauen kirke.
Konfirmasjonen er en bekreftelse av dåpsløftet. Målet for konfirmasjonstiden at du som er
konfirmant skal bli bedre kjent med din frelser Jesus Kristus, at du får en tilhørighet i det
kristne fellesskapet og en hjelp til å leve ut troen blant dine medmennesker.
_______________________________________

For dette kommende konfirmasjonsåret ønsker vi å gjennomføre opplegget på denne måten:
❖ Sammen med de andre DELK menighetene planlegges nå en felles konfirmasjonsleir.
Det blir trolig 10-12. februar. På den måten får vi mulighet til å bli kjent med andre
konfirmanter, kjenne på det store fellesskapet og lære om Jesus på flere måter.
❖ I tillegg vil vi ha en lokal helgesamling hvor vi kan dra på hyttetur, ha det gøy, bli
bedre kjent med hverandre og med Jesus. Vi legger til rette for en slik helt i starten av
konfirmantåret, 23-25. september.
❖ Ved siden av disse helgene kommer vi til å ha om lag 15 lokale samlinger i Skauen
kirke og i nærområdet. De lokale konfirmantsamlingene blir som regel lagt til
torsdager rett etter skoletid kl. 14.10-16.00. Torsdag 22. september har vi får første
samling, rett før «bli kjent-helga».
Vi ønsker variasjon i det lokale opplegget med bl.a. hjemmebesøk, høre spennende
livshistorier og turer i naturen med Bibel og bønn.
❖ Cirka en gang i måneden blir det “Bibel og mat” - samling, en Bibel- og
samtalegruppe søndag kveld med konfirmantene hvor vi samles til mat og fellesskap
hjemme hos presten eller en annen.
Presentasjon av konfirmantene i kirken vil skje søndag 13. november.
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Før konfirmasjonstida starter vil vi legge til rette for et informasjonsmøte hvor vi kan gi mer
informasjon om programmet, og hvor foreldre og konfirmanter kan komme med spørsmål.
Vi kommer tilbake til dato og klokkeslett for konfirmasjonssamlingene. Det blir samling ca.
annenhver torsdag i konfirmasjonsperioden.
Kostnaden for konfirmasjonsopplegget i DELK Telemark er 1800 kr. Dette dekker alle utgifter
til leirer, aktiviteter, kjøring ol.
De foreldre med konfirmant som er medlem i andre menigheter, men som ønsker å ha
konfirmasjonstiden sin i DELK, er naturligvis hjertelig velkommen til det. Ta gjerne kontakt
med skoleprest Fred Arve Fahre for samtale rundt dette. En forutsetning for å bli konfirmert
er at man er døpt før konfirmasjonsdagen.
Kom gjerne med innspill til oss. Dersom du har spørsmål om dette opplegg, vær frimodig og
ta kontakt med prest Fred Arve Fahre, tlf.: 414 74 218, e-post: fred.arve.fahre@delk.no.
Påmelding skjer også til den oppgitte e-postadressen, og vi ber om påmelding innen 30. april
2022, men gjerne så fort som mulig. Vi trenger følgende informasjon:
• Navn
• Adresse
• Epost konfirmant
• Epost foresatte
• Telefon foresatte
• Annet vi bør vite? Allergier etc.
Denne påmeldingen gir oss mulighet til kontakt med foreldre/foresatte slik at vi på best
mulig måte kan ha en god dialog videre om programmet.
Hjertelig velkommen som konfirmant!
Med vennlig hilsen
DELK Telemark
v/konfirmantleder Grethe Marie Minnesjord og prest Fred Arve Fahre

