KONFIRMASJONSOPPLEGGET 2018/2019
Kjære alle nye konfirmanter og foreldre!
Nå er det snart deres tur, og vi har lyst til å fortelle litt om opplegget for neste årskull med
konfirmanter: Onsdag 22.august kl.19.00 i Nannestad kirke
I Nannestad tilbyr vi to konfirmantopplegg:
Alternativ 1 (KRIK): KRIK står for KRisten IdrettsKontakt. Dette er en landsomfattende
organisasjon som fokuserer på idrett og kristen tro. Konfirmantene deltar på KRIK’s tilbud i
Nannestad og på KONFACTION 21.-25. juni 2019, som er en leir ved Sommarland i Bø
(Telemark). Leiren koster ca. 2.500 kr. Det blir i dette alternativet deltakelse på KRIKsamlinger, presentasjonsgudstjeneste, gudstjenester (frivillig og som medhjelper) og leir.
Konfirmasjonen blir Søndag 18.august (Holter og Nannestad), Søndag 25.august
( Bjørke) 2019 eller søndag 2.juni (Stensgård). Se gjerne www.krik.no for mer informasjon
om KRIK.
Alternativ 2 (TRAD): Konfirmantene deltar på HEKTA Actionweekend 26.-28.oktober 2018
på Lillehammer. Leiren koster ca.1.500 kr. I tillegg til presentasjonsgudstjeneste,
konfirmasjonsundervisning og deltakelse på gudstjenester(frivillig og som medhjelper) med
konfirmasjon Søndag 26.mai (Nannestad og Holter) og Søndag 2.juni (Stensgård og Bjørke)
2019. Se gjerne www.hekta.no for mer informasjon om HEKTA.
NB! Konfirmasjon på Lørdager kan bli aktuelt hvis det er mange nok som ønsker det! Da vil
vi gjerne ha minimum 5 konfirmanter pr. gudstjeneste!
De som ikke er døpt kan bli døpt i konfirmasjonstiden og alle som er døpt utenfor Nannestad
må levere dåpsattest ved påmelding. Ved evt. spørsmål, ta kontakt med kirkekontoret,
tlf.66 10 55 90. Kanskje har du en del spørsmål vedrørende konfirmasjon generelt?
- Ta en titt på www.konfirmant.no.
Vårt ønske er at dette må bli to spennende alternativer å velge mellom og en fin og
innholdsrik konfirmasjonstid for både konfirmanter og foreldre!
Påmelding skjer på våre hjemmesider www.kirken.nannestad.no. Klikk på ”konfirmantside” ,
velg KRIK eller HEKTA (TRAD)og følg instruksjonene. Frist: 1.september 2018
Med vennlig hilsen

Svein Arne (diakon)

Felles informasjon til begge alternativ
Detaljert informasjon

Informasjonsmøte 22.august i Nannestad kirke
Alle konfirmanter med foreldre inviteres til informasjonsmøte om årets
konfirmantopplegg. Vi anbefaler alle konfirmanter med foreldre/foresatte å
delta på dette møtet! Møtet begynner kl. 19.00.

Presentasjonsgudstjeneste
Dette er en Gudstjeneste der konfirmantene blir presentert for menigheten,
mottar konfirmantbibel og det markerer starten på konfirmasjonstiden.
Presentasjonsgudstjenesten er en vesentlig del av konfirmasjonsopplegget og
er derfor obligatorisk for alle påmeldte konfirmanter med foresatte! De som
ikke har mulighet til å møte må på forhånd gi beskjed til kirkekontoret og møte
opp i en av de andre kirkene. Foreldre, foresatte, faddere og slektninger
oppfordres til å være med.

Holter

Nannestad

09.09 kl. 1100

09.09 kl. 1300

Bjørke
09.09 kl. 1600

Stensgård
09.09 kl. 1800

Medhjelper på Gudstjenesten
Det vil bli satt opp lister der alle konfirmanter blir fordelt på Gudstjenester der
de skal delta som medhjelpere. Dette innebærer at man får spesifikke oppgaver
sammen med prest/diakon, og at man sitter fremme i koret i hvit kappe. Når man
er satt opp som medhjelper er det viktig at man møter senest en halv time før
Gudstjenesten starter. Det vil si normalt kl. 1030. Alle konfirmanter skal
være medhjelper på minst to gudstjenester.
Øving som medhjelper:
Nannestad
12. september kl. 1430 – 1600 i Nannestad kirke
Holter
12. september kl. 1630 – 1800 i Holter kirke
Bjørke
19. september kl. 1430 – 1600 i Bjørke kirke
Stensgård
19. september kl. 1630 – 1800 i Stensgård kirke

Gudstjenester
Alle konfirmantene skal delta på minst 2 Gudstjenester på frivillig basis. Dette
er utenom de som er nevnt i planen. Deltakelse på ungdomsgudstjeneste eller
trosopplærings arrangement (babysang, barneklubb, btweens, familiemiddag)
gjelder som en av disse. Det er også mulig å møte på Gudstjenester hvor som
helst i landet, men vi trenger underskrift fra prest/ kirketjener dersom det
ikke er en av kirkene i Nannestad.
Ved Gudstjenester i våre kirker skal man skrive navnet sitt i en bok etter
Gudstjenesten. Begravelser og vigsler teller ikke som Gudstjenester i denne
sammenheng.
NB! Vi vil invitere alle konfirmantene spesielt til «Dylanmesse»
(Ungdomsgudstjeneste) Søndag 23.september kl.17 i Bjørke kirke.

Salg av kirkekalender
For å finansiere konfirmanttiden slik at vi kan ha så lave priser som mulig på leir,
lager vi en kalender som konfirmantene skal selge.
Utdeling av kalendere skjer onsdag 14.11 kl. 14:30 på menighetskontoret i
Nannestad.
Kalenderne kan selges til naboer, venner og familie eller innenfor et bestemt
område.
Hver enkelt konfirmant gjøres ansvarlig for sine 10 kalendere. Vi lager også en
konkurranse der de som selger mest blir premiert med gavekort på Jessheim
storsenter. Vinnerne premieres på Samtalegudstjenesten.
Pris pr. kalender kr 70,Alle konfirmanter skal selge 10 kalendere hver
700,- betales innen 14.12.18 på egen faktura.
Kontonr.: 8601 42 05022
NB! Husk å påføre konfirmantens navn!

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
Dette er en årlig innsamlingsaksjon som foregår hvert år. Konfirmantene stiller
opp som bøssebærere og datoen er Tirsdag 09.04. Alle konfirmantene møter på
kirkekontoret kl.14.30, får utdelt og kvitterer for hver sin bøsse. Bøssene
leveres tilbake på kirkekontoret innen kl.21 samme kveld. Viktig at foreldre kan
være med enten som sjåfører eller medhjelpere denne kvelden!

Samtalegudstjeneste
Det vi kaller samtalegudstjeneste kaltes i gamle dager for
konfirmantoverhøring. I dag er det på ingen måte noen grunn til å frykte dette.
Gudstjenesten planlegges og gjennomføres av konfirmantene i samarbeid med
prest og diakon! Alle konfirmantene får da oppgaver som passer den enkelte på
en best mulig måte! Det blir satt av en ettermiddag til planlegging av denne.
Samtalegudstjenesten er en vesentlig del av konfirmasjonsopplegget og er
derfor obligatorisk for alle påmeldte konfirmanter med foresatte! Ta også
gjerne med venner og familie.

Øving til samtalegudstjeneste for konfirmanter i:
Nannestad
24.04 kl. 1430 – 1600 i Nannestad kirke
Holter
24.04 kl. 1630 – 1800 i Holter kirke
Bjørke
25.04 kl. 1430 – 1600 i Bjørke kirke
Stensgård
25.04 kl. 1630 – 1800 i Stensgård kirke

Samtalegudstjenester:
Holter kirke
28.04 kl. 11.00
Nannestad kirke 28.04 kl. 13.00
Bjørke kirke
28.04 kl. 16.00
Stensgård kirke 28.04 kl. 18.00

Fotografering og øving til konfirmasjon
OBS! ALLE må møte til fotografering, også de som skal konfirmeres til
høsten!
Holter kirke
Nannestad kirke
Bjørke kirke
Stensgård kirke

22.05
22.05
29.05
29.05

kl.
kl.
kl.
kl.

1600
1800
1600
1800

–
–
–
–

1800
2000
1800
2000

Vi anbefaler at konfirmantene pynter seg, gjerne i konfirmasjonsklær, når
det er fotografering. Konfirmantene vil bli fotografert i konfirmantkappe,
men klærne under vil synes i hals og på armer og ben. Det er muligheter for
både gruppe- og enkeltbilder.

Konfirmasjon
Holter
Lørdag 25.mai
Søndag 26.mai
Lørdag 17.august
Søndag 18.august

Nannestad
Lørdag 25.mai
Søndag 26.mai
Lørdag 17.august
Søndag 18.august

Bjørke
Lørdag 1.juni
Søndag 2.juni
Lørdag 24.august
Søndag 25.august

Stensgård
Lørdag 1.juni
Søndag 2.juni

Hver enkelt må ønske seg Gudstjenestedag. Vi setter deretter opp lister med
konfirmasjonstidspunkt. Lørdag vil bli benyttet dersom det er ønske om det fra
minimum 5 konfirmanter. Dette blir klart innen 1. oktober 2018.
Konfirmasjonene på våren er primært for alternativ II (TRAD) og
konfirmasjonene om høsten for alternativ I (KRIK). Konfirmasjonsdag skal
likevel ikke være til hinder for valg av alternativ.

Informasjon Alternativ 1(KRIK)
Detaljert informasjon

«For det er i ham vi lever, beveger oss og er til» (Bibelen,
Ap.gj.17.28)

KRIK - Nannestad
KRIK står for Kristen Idretts Kontakt. Det er en landsomfattende
ungdomsorganisasjon som fokuserer på idrett og kristen tro. De arrangerer
flere leire nasjonalt hvert år (som konfaction), men grasrota består av lokale
grupperinger som ukentlig samles i gymsaler og driver forskjellige former for
aktiviteter/ idrett.
I Nannestad skjer dette onsdager kl.14.30 eller 15.30 med oppstart etter
høstferien. Det blir sendt ut SMS til konfirmantene dagen før samling!
En typisk samling består av ballspill, lek og med en ”15 minutter” (samtale/tema)
midt i. Hvis det blir mange KRIK-konfirmanter kommer vi til å dele inn i flere
grupper. Gruppe 1 møter kl.14.30-15.45 og Gruppe 2 kl.15.30-16.45.

KRIK – Konfaction Juni 2019
Konfaction er en landsomfattende leir med ca.1100 konfirmanter fra hele Norge.
Leiren finner sted ved Sommarland i Bø i Telemark i 21.-25 Juni. Alle deltakere
har inkludert adgang til badeland! Vi i Nannestad danner en egen gruppe som
holder sammen gjennom leiren. Vi bor i telt og spiser frokost og kvelds sammen.
Middag spises felles med alle deltakere. Formålet med en slik leir er å kombinere
idrett/ aktivitet med utradisjonell konfirmantundervisning.

Hver enkelt skal velge sin aktivitet og det er stor bredde og valgmulighet. Vi kan
nevne aktiviteter (fra 2018) som Akrobatikk, Amerikansk fotball, Ball&games,
Baseball, Basketball, Beachhåndball, Bordtennis, Fotball, Friidrett, Frisbee,
Garden Games, Golf, Havkajakk, HipHop, Innebandy, Kano, Klatring,
Krikis&svettis, Kondis/Puls, Mesternes Mester, Sandvolleyball, Splash,
Sportsfoto, Strategic mind, Streetjazz, Surf’n’ paddle, Tennis, Terrengsykling,
Vannsport, Villmark, Volleyball og 59 grader Bø. Vi kommer tilbake til årets
aktiviteter og påmelding til disse.
Oppdatert informasjon om leiren finnes på www.krik.no/konfaction
Pris for leir: 2500,- Betaling ved påmelding

Prisen inkluderer
Buss, overnatting, badeland, aktiviteter, middag, transport til og fra aktiviteter,
møter og miljøtorg
NB! Eget Informasjonsmøte om Konfaction: Onsdag 5.juni kl.19.00 i Nannestad
kirke

Informasjon Alternativ 2 (TRAD)
Detaljert informasjon

Undervisning på ettermiddagstid
Alle konfirmanter skal gjennomgå ett visst timeantall med undervisning. Leirene
dekker kun noe av behovet og vi trenger derfor å samles jevnlig gjennom året. I
undervisningen gjennomgår vi forskjellige sider ved den kristne tro.
Undervisningen bærer preg av samtale og konfirmantenes deltakelse og foregår
primært onsdager kl. 1430 – 16.00, rett etter skolen. Hvis det blir mange
TRAD-konfirmanter kommer vi til å dele inn i flere grupper. Gruppe 1 kl.14.3015.45 og Gruppe 2 kl.15.30-16.45.
Undervisningen starter etter høstferien. Det blir sendt ut SMS til
konfirmantene dagen før samling!

Konfirmantleir i oktober 2018 (Actionweekend)
Ved påmelding velger konfirmanten leir 26.-28.oktober
Leiren blir arrangert på Lillehammer i regi av «Hekta» sammen med andre
ungdommer.
Avreise fredag 26.oktober fra Nannestad kirke kl. Vi er tilbake ved
Nannestad kirke ca. kl. på søndag 28.oktober (Nærmere Info.
kommer)
Pris for leir: 1500,- Betaling ved påmelding!
NB! Eget Informasjonsmøte om leiren 10.oktober kl.14.30 på kirkekontoret i
Nannestad, Nannestadvegen 245.

Hva er HEKTA?
HEKTA er en kristen ungdomsorganisasjon som har som hovedoppgave å lage
konfirmantleirer og ungdomsleirer. På leirene skal det være varierte aktiviteter
og god trosopplæring. Ungdom er med og planlegger og leder leirene.
HEKTA er et rusfritt, inkluderende og trygt miljø for ungdom fra
konfirmantalder. Her er det åpent for alle uansett funksjonsnivå, nasjonalitet
eller kulturbakgrunn. Du har mulighet til å hekte deg på dette miljøet!
HEKTA har kurs for ungdommer som vil bli ungdomsledere og ønsker at ungdom
skal bli HEKTA på Jesus og lede og tjene som Ham. Leirene til HEKTA skal gi
inspirasjon til å være med som leder i lokalmenigheten.
HEKTA samarbeider med menigheter i Den norske kirke om å lage Norges
største konfirmantleirer

Leirens innhold:
På ActionWeekend skjer det store ting i bob- og akebanen i Olympiaparken ved
Øyer. Her kan vi boltre oss med fartsfylte aktiviteter! Det blir bob-rafting for
alle. Paintballskyting på egen bane med fullt utstyr, pil og bue, klatring og
aktivitetsløype. Alle steder er det dyktige instruktører fra Olympiaparken. Det
er topp sikkerhet på alt! Dette er godkjente aktiviteter av Det Norske Veritas.
Alle deltakere er fullt forsikret.
Når vi er på aktivitet i olympiaparken har vi hovedbase i en stor «lavvo» like ved,
denne er oppvarmet. Her er det plass til mange og det blir grilling, musikk og
forskjellige «inne»-aktiviteter. Dette er ikke en helg med aktiviteter bare for
de «tøffe». Her kan alle være med å oppleve mye gøy, selv om en er av den mer
forsiktige typen.
I tillegg til aktivitetene er det flotte sceneprogram med en god blanding av
undervisning, show, lovsang og dans. Vi bruker også tid i grupper der hver enkelt
konfirmant får en gruppeleder, der har man gode samtaler, bønn og lærer mer
om kristen tro.
Overnatting skjer i en idrettshall for guttene og på skole for jentene, med felles
dusjer og toaletter på begge steder.
Påmeldingsfrist er 12. oktober. NB! Vi sender felles påmelding fra oss i
Nannestad!

Ta med: Sovepose, liggeunderlag, pute, toalettsaker, håndkle, Bibel, ullundertøy,
gode sko, (et par ekstra i tillegg til de du reiser med), ullsokker, votter, lue,
varm genser, vinterjakke og badetøy hvis du vil bade i innebassenget.
Det blir eget opplegg noe av tiden for dere som var på Teen Camp i Kragerø.
Ved påmelding må du krysse av om du er konfirmant, teencamper eller
ungdomsleder.
Ved spørsmål kontakt Sol Elisabeth Larsen, sol@konfirmantleiren.no
Tlf 92044638

Ledere:
Vi (prester, trosopplærer og diakon) har med ungdomsledere på hver leir. Noen
av dem var konfirmanter i fjor og noen har lengre erfaring som ledere. Et av
lederkravene våre er gjennomføring av obligatoriske lederkurs i regi av
menigheten.

Frem til leiren begynner
Nøl ikke med å ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål. Det gjelder så vel
foresatte som konfirmanter, og gjelder kanskje særlig hvis det er økonomiske
vansker, eller hvis det er noe du gruer deg til som deltager.

TV-aksjonen 2019
Hvert år pleier noen konfirmanter å delta under denne innsamlingsaksjonen.
«Care Norge» får TV-aksjonen i NRK i 2019 og har valgt aksjonsnavnet «På egne
ben»
Målet er å gi minst 400.000 kvinner i noen av verdens mest sårbare områder
muligheten til å oppfylle sin rett til å stå på egne ben gjennom tre
satsingsområder:




Økonomisk frihet – hennes penger, hennes muligheter.
Å eie sin egen kropp - hennes kropp, hennes valg.
Å ha en stemme som betyr noe – hennes drømmer, hennes stemme.
Selve aksjonsdagen er Søndag 20.oktober og konfirmantene deltar i tidsrommet
kl.15 – 17.

Konfirmant-kalender 2018/2019
August:
22.08: Informasjonsmøte for nye konfirmanter og foreldre kl.19.00 i Nannestad
kirke (for både konfirmanter og foresatte)

September:
01.09: Påmeldingsfrist konfirmantopplegg (Alternativ 1: KRIK eller Alternativ
2: TRAD)
09.09: Presentasjonsgudstjeneste Holter kirke kl.11 (Alle fra Holter)
09.09: Presentasjonsgudstjeneste Nannestad kirke kl.13 (Alle fra Nannestad)
09.09: Presentasjonsgudstjeneste Bjørke kirke kl.16 (Alle fra Bjørke)
09.09: Presentasjonsgudstjeneste Stensgård kirke kl.18 (Alle fra Stensgård)
12.09: Øving til medhjelpertjeneste Nannestad kirke kl.14.30 (Alle fra
Nannestad)
12.09: Øving til medhjelpertjeneste Holter kirke kl.16.30 (Alle fra Holter)
19.09: Øving til medhjelpertjeneste Bjørke kirke kl.14.30 (Alle fra Bjørke)
19.09: Øving til medhjelpertjeneste Stensgård kirke kl.16.30 (Alle fra Stensgård)
23.09: Ungdomsgudstjeneste (Dylanmesse) i Bjørke kirke (for alle)
HØSTFERIE!

Oktober:
10.10: TRAD-samling kl.14.30 - 16 på Kirkekontoret i Nannestad med
informasjon om leiren

24.10: TRAD-samling kl.14.30 - 16 på Kirkekontoret
26.10 – 28.10: Actionweekend Lillehammer for alle TRAD- konfirmanter
31.10: KRIK-samling kl.14.30 og 15.30 i gymsalen Ungdomsskolen

November:
07.11: KRIK-samling kl.14.30 og 15.30 i gymsalen Ungdomsskolen
14.11: Aksjon kirkekalendere kl.14.30 – 16 på kirkekontoret i Nannestad
(Alle Konfirmanter deltar!)
21.11: TRAD-samling kl.14.30 - 16 på Kirkekontoret
28.11: TRAD-samling kl.14.30 – 16 på Kirkekontoret
Desember:
05.12: KRIK-samling kl.14.30 og 15.30 i gymsalen Ungdomsskolen
12.12: KRIK-samling kl.14.30 og 15.30 i gymsalen Ungdomsskolen

JULEFERIE!

Januar:
09.01: TRAD-samling kl.14.30-16 på Kirkekontoret
16.01: TRAD-samling kl.14.30-16 på Kirkekontoret
23.01: KRIK-samling kl.14.30 og 15.30 i gymsalen Ungdomsskolen
30.01: KRIK-samling kl.14.30 og 15.30 i gymsalen Ungdomsskolen
Februar:
06.02: TRAD-samling kl.14.30-16 i Nannestad kirke (Tema: Begravelse)
13.02: KRIK-samling kl.14.30-16 i Nannestad kirke (Tema: Begravelse)
VINTERFERIE!
27.02: TRAD-samling kl.14.30-16 på Kirkekontoret

Mars:
06.03: TRAD-samling kl.14.30-16 på Kirkekontoret
13.03: KRIK-samling kl.14.30 og 15.30 i gymsalen Ungdomsskolen
20.03: KRIK-samling kl.14.30 og 15.30 i gymsalen Ungdomsskolen
27.03: TRAD-samling kl.14.30-16 på Kirkekontoret
April:
04.04: KRIK-samling kl.14.30 og 15.30 i gymsalen Ungdomsskolen
09.04: Kirkens Nødhjelps fasteaksjon kl.14.30 - 21 (Alle konfirmanter
deltar!)
PÅSKEFERIE!

24.04: Øving samtalegudstjeneste kl.14.30-16 i Nannestad kirke
24.04: Øving samtalegudstjeneste kl.16.30-18 i Holter kirke
25.04: Øving samtalegudstjeneste kl.14.30-16 i Bjørke kirke
25.04: Øving samtalegudstjeneste kl.16.30-18 i Stensgård kirke

28.04: Samtalegudstjeneste kl.11 i Holter kirke
28.04: Samtalegudstjeneste kl.13 i Nannestad kirke
28.04: Samtalegudstjeneste kl.16 i Bjørke kirke
28.04: Samtalegudstjeneste kl.18 i Stensgård kirke
Mai:
22.05: Øving og fotografering Holter kirke kl.16-18 (Alle fra Holter møter!)
22.05: Øving og fotografering Nannestad kirke kl.18-20 (Alle fra Nannestad
møter!)
25.05: Konfirmasjon Nannestad kirke og Holter kirke
26.05: Konfirmasjon Nannestad kirke og Holter kirke
29.05: Øving og fotografering Bjørke kirke kl.16-18 (Alle fra Bjørke møter!)
29.05: Øving og fotografering Stensgård kirke kl.18-20 (Alle fra Stensgård
møter!)

Juni:
01.06: Konfirmasjon Bjørke kirke og Stensgård kirke
02.06: Konfirmasjon Bjørke kirke og Stensgård kirke
05.06: Informasjonsmøte Konfaction kl.19.00 i Nannestad kirke
(KRIK-Konfirmanter og foreldre møter)
21.06 - 25.06: KRIK Konfaction i Bø (Alle KRIK-konfirmanter deltar!)

SOMMERFERIE!
August:
16.08: Øving til konfirmasjon Nannestad kirke kl.14.30
16.08: Øving til konfirmasjon Holter kirke kl.16.30
17.08: Konfirmasjon Nannestad kirke og Holter kirke
18.08: Konfirmasjon Nannestad kirke og Holter kirke
23.08: Øving til konfirmasjon Bjørke kirke kl.14.30
24.08: Konfirmasjon Bjørke kirke
25.08: Konfirmasjon Bjørke kirke
NB! Konfirmantene blir delt inn i grupper etter påmelding alternativ 1(KRIK)
og 2 (TRAD)

Noe du lurer på?
Ved evt. spørsmål til konfirmasjonsopplegget 2018/2019, ta kontakt med:
Svein Arne Bergli
Diakon i Nannestad
Epost: svein.arne.bergli@nannestad.kommune.no
Tlf. 97 58 39 56

