Forventning til ledere
På samlinger og turer er det både voksne
ledere, som har ansvar, og unge ledere, som
hjelper til. Alle ledere skal møte konfirmantene med interesse og respekt.

Forventning til konfirmanten
Konfirmantene plikter å delta på samlingene,
leirene og det øvrige programmet. Det er
blant annet 3 gudstjenester i semesteret. Vi
vil helst ha beskjed fra foreldre dersom man
er forhindret i å møte.

Undervisning
Det er 6 tema samlinger på høsten og noen
fler på våren. I tillegg har vi en bli kjent helg,
en helg med ungdomsgruppa i desember og
en leir med andre baptistkonfirmanter i januar. For det meste er vi i kirken, men noen
ganger drar vi på tur.

Fri fra skolen
I løpet av konfirmasjonsåret behøves en dag
fri fra skolen. En ferdigskrevet søknad om
fritak for undervisning blir utdelt og kan
leveres på skolen.

Pris
Hele konfirmanttiden koster kr.1500,- turer
og leir inkludert men turen til Latvia kommer
i tillegg.

Konfirmasjon
i Baptistkirken
er et kurs i kristen tro. Det
er åpent for alle uansett tro,
kirketilhørighet eller religion. Vi tror dette er et godt
tilbud for deg som kjenner
Baptistkirken fra før, har
venner der eller bare ønsker
kristen konfirmasjon.

er en bekreftelse —
bekreftelse på at Gud har
skapt deg med en hensikt
og vil deg noe godt. Dette
skjer gjennom undervisning, fellesskap, aktiviteter
og åndelige erfaringer.
Hvordan du vil forholde deg
til Gud, er ditt valg.

Lokal info Skien
Uforpliktende informasjonsmøte torsdag
1. juni kl. 19 i baptistkirkens underetg.
Konfirmasjonsåret avsluttes med forbønnsgudstjeneste søndag 13. mai
kl. 11.00
Påmelding skjer på telefon til Odd
Kløverød (922 85 463) eller på e-post:
odd.kloverod@sf-nett.no og på informasjons-samling.

Samarbeider med konfirmanter nasjonalt og lokalt.

Frikirkelig
konfirmasjon
i
Baptistkirken
2017/2018

Konfirmasjon i Skien baptistkirke
Konfirmasjonsopplegget tar utgangspunkt i Ten Tro, som er et nasjonalt

Noen foreløpige datoer

frikirkelig konfirmasjonsopplegg. Opplegget kobler Gud, livet og evigheten,
med ungdommers hverdag gjennom opplevelse, oppdagelse og oppdrag.
Opplegget tilpasses lokalt og til vår konfirmantgruppe.
Det er mulig at det vil være med noen fjorårskonfirmanter, som da er med
som hjelpeledere.

1-3 september drar vi til menighetsweekend på Norsjø. Konfirmantene skal ha
deres eget opplegg på lørdagen. Målet med
denne turen er å bli kjent med seg selv og
andre i menigheten.

1-3 desember drar vi sammen med
ungdomsgruppa på den tradisjonelle
Trovasslituren. Her blir det snølek
(forhåpentligvis), mye sosialt og
samlinger. Gled dere!

Torsdag 1. juni kl.19 -20.30 Informasjonsmøte i underetasjen i baptistkirken.
En stor og viktig del av konfirmasjonstiden er en reise til Latvia i skolens
vinterferie.

11 - 14 januar (2018) drar vi på Vegårtun leirsted i Vegårshei. Denne helga er vi sammen med konfirmanter
fra Øst-, sør- og vestlandet, så her
blir vi mange!

