Skal … eller skal ikke?
I kirka er det lang tradisjon med konfirmasjon og i mange familier er det tradisjon at
man konfirmeres. Både tradisjon og den
ekstra oppmerksomheten man får gjør at
mange ungdommer velger å konfirmere
seg.

Buksnes menighet
Tamyra 24,
8370 Leknes
Telefon sentralbord: 76056730
Betjent tirsdag – fredag kl.10.00 -14.00
E-post: buksnes@vestvagoy.kirken.no

Vi ønsker at du som skal delta på
konfirmantåret i Buksnes menighet også
blir med fordi du har lyst til å lære deg om
kristen tro og hva det vil si å leve med en
tro.

Eimund Kibsgaard Nordberg
Sokneprest i Buksnes

Konfirmantåret er en del av kirkens
trosopplæring til de som er døpt. Vi håper
derfor at de som er døpt velger å delta i
konfirmantforberedelsene.

Telefon sentralbord:
76056730
Mobil:
40210242(p)
E-post:
sokneprest.buksnes@vestvagoy.kirken.no

Hva om du ikke er døpt?
For å bli konfirmert må du være døpt, men
alle kan delta i konfirmasjonstida og opplegget. Underveis finner du ut om du vil bli
døpt. Det er ikke bare spedbarn som blir
døpt men også voksne og ungdommer.

Hanne Berg
Menighetspedagog i Buksnes og Hol menigheter

Telefon sentralbord:
76056730
Mobil:
91881145 (p)
E-post:
menighetspedagog@vestvagoy.kirken.no
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Konfirmant
Hva går forberedelsene ut på?















Konfirmasjonsforberedelsene går fra
august/september til mai.
Konfirmantåret skal ha 60 timer
Det blir undervisning og samlinger i små
og større grupper med forskjellige tema,
oppgaver og aktiviteter.
Vi skal bruke konfirmantbibelen.
Vi skal også bruke sang og musikk som
en del av opplegget.
Konfirmantene skal bli kjent med gudstjenesten blant annet ved å delta på gudstjenesteverksted og være på minst 8
gudstjenester i løpet av året
Vi skal ha samlinger på menighetshuset,
Tamyra 24 på Leknes.
Vi skal også bruke kirka til kreativ uro,
stillhet og ettertanke.
Det blir fellesarrangement for alle kirkekonfirmantene i Vest-Lofoten.
Konfirmantene skal hjelpe til på
HalloVENN 31.okt. og delta i bøsse innsamling for Kirkens Nødhjelp i uka
før påske.
Noe skal læres utenat: Fadervår. Trosbekjennelsen, den lille Bibel, ti bud

Fellesskap og trivsel
Konfirmantåret gir en anledning til å bli kjent med
nye venner, kjent med venner på en ny måte og få
gode opplevelser sammen.
Vi ønsker at det skal bli et bra år å tenke tilbake på
og en hjelp for livet videre.
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Mål for konfirmantåret

Konfirmantbibel

Konfirmantene i Buksnes skal bli kjent med
bibelen, kristen tro og tradisjon, kirka si og med
menigheten.

Når vi starter på undervisningen i aug./sept.
får alle utdelt konfirmantbibel, mappe og
program for høsten.

Vi håper at de gjennom året får kunnskap og
erfaringer som får betydning for livet videre med
både Gud og medmennesker.

Egenandel for året er kr.500

”Målet for konfirmasjonstiden er å vekke og
styrke troens liv...”
(”Plan for trosopplæring Gud gir – vi deler”)

Tilpasset opplæring
Buksnes menighet legger til rette for og
inkluderer barn og unge med individuelle
behov.
Vi oppfordrer dere til å gi informasjon om
utfordringer så vi både kan ta hensyn,
tilrettelegge og raskere bli kjent med den
enkelte.

Den enkelte konfirmant betaler en egenandel på kr.500 Dette dekker en del av
menighetens totale utgifter i forbindelse
med konfirmantåret. Inkludert i beløpet er
vask/rens av konfirmantkappa, fellesarr. i
Lofoten, bibel, mappe og kopier, frukt/mat
på konfirmantsamlingene mm
Etter informasjonsmøtet kan dere betale
kontant, bruke betalingsterminalen eller
VIPPS

Grupper
Konfirmantkullet vil bli delt i to hovedgrupper. Noen ganger må vi ha mindre
grupper med ca 12-15.

Gi konfirmasjonstiden nok
oppmerksomhet!

Det blir blanding av jenter og gutter og
noen fra hvert sted så dere kan bli kjent
med noen nye.

Mange ungdommer er aktive - i fotball, håndball, musikk, teater, friluftsliv, speider og
andre gode ting i tillegg til skolen. Konfirmantforberedelse ”på toppen” av dette kan bli
veldig travelt!
Vi ber om at både konfirmanter og foreldre
legger til rette for at konfirmasjonstida
prioriteres og får den oppmerksomheten den
trenger dette året.

Dag og tid
Tirsdager etter skolen/kl.15.00-17.00
på menighetshuset.
MEN av hensyn til samarbeidspartnere og
for å få ”kabalen” til å gå opp så skal vi
også bruke noen andre dager.

