Forventninger 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.

Konfirmasjon
i Baptistkirken

Forventninger til konfirmanten
Konfirmantene plikter å delta på samlingene,
leirene og det øvrige programmet. Det er
blant annet 3 gudstjenester i semesteret.

Undervisning
Vi samles ca. annenhver torsdag i 2 timer,
trolig i partalluker. I tillegg er det varierende
undervisning og samlinger på leirene.

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.

Frikirkelig
konfirmasjon

i
Skien baptistkirke

Fri fra skolen
I løpet av konfirmasjonsåret behøves en dag
fri fra skolen og det er fredag i januar pga
nasjonal leir i Vegårshei. En begrunnelse om
fritak for undervisning blir utdelt og kan
leveres på skolen.

Pris
Konfirmasjon i baptistkirken koster kr.
2000,-. Da er 3 turer/leirer inkludert. Turen
til Latvia kommer i tillegg og det blir info om
dette på informasjonsmøtet.

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.

Konfirmasjonsgudstjeneste
Konfirmasjonsåret avsluttes med
forbønnsgudstjeneste søndag 10. mai
kl. 11.00

Info og påmelding
Uforpliktende informasjonsmøte torsdag
23.mai kl. 19 i baptistkirkens underetg.
Påmelding skjer til Birgit Andersen på
e-post: birgitandersen2705@gmail.com
eller telefon: 959 46 342 og på informasjonssamling.

Samarbeider med konfirmanter nasjonalt og lokalt.
Har fokus på en Latviatur i
vinterferien.

Informasjonsmøte
Torsdag
23.mai kl. 19.00

Konfirmasjon i Skien baptistkirke
Konfirmasjonsopplegget tar utgangspunkt i temaene til Tentro,
som er et nasjonalt frikirkelig
konfirmasjonsopplegg og UngdomsAlpha. Opplegget kobler den kristne
tro med ungdommers hverdag og
virkelighet. Det legges vekt på å
lære gjennom opplevelse, oppdagelse og inntrykk.

I utgangspunktet har vi samlinger

Et døgn i september drar vi til Luksef-

En langhelg i januar (2020) drar vi på

jell på bli kjent-døgn. De siste årene

leir på Vegårtun leirsted i Vegårshei.

har vi vært med på menighetshelg, men

Denne helga er vi sammen med kon-

i år drar vi trolig alene.

firmanter fra Øst-, sør- og vestlandet,
så her blir vi mange!

annenhver torsdag, men drar i tillegg på noen leirer. Latviaturen i
vinterferien er et høydepunkt og det
er et par dugnader knyttet opp mot
denne.

Du kan få mere informasjon og svar
på spørsmål på det uforpliktende
informasjonsmøtet
TORSDAG 23.MAI KL. 19.00 i underetasjen i baptistkirken.
(Det er ikke obligatorisk å komme på
info.møtet for å melde seg på - man
kan også ringe kontaktperson dersom
man lurer på noe).

Nov/des. drar vi en helg sammen med

Latviaturen i vinterferien er årets høy-

andre ungdommer i kirka, på den

depunkt i følge tidligere konfirmanter.

tradisjonelle Trovasslituren. Her blir

Her pleier vi vennskap med hverandre

det snølek (forhåpentligvis), mye sosialt

og hjelper og oppmuntre barn/familier i

og samlinger. Gled dere!

Latvia. Denne turen gir inntrykk, læring
og perspektiv på eget liv.

