BEDEHUSKIRKEN

KONFIRMASJONSÅRET
tentro

1 AV 6 ÅR
Ungdomstiden i Bedehuskirken strekker seg fra oppstart på ungdomskolen til
ferdig videregående skole. Gjennom disse 6 årene ønsker vi å legge til rette
for at tenåringene våre skal få lære om og erfare Jesus som den levende Gud.
Sammen med foreldre og gode ledere ønsker vi å disippelgjøre ungdommene
på best mulig måte i en ramme av godt og ungdommelig felleskap. Hvert av
de 6 årene har derfor et gjennomtenkt innhold og bygger videre på
hverandre.

DET ANDRE ÅRET I UNGDOMSTIDEN
Konfirmasjonsåret tentro er det andre året i ungdomstiden. I Bedehuskirken
holder vi huskirken som det viktigste felleskapet. Dette gjelder også for tentro
gjengen. I tillegg til huskirkesamling annenhver mandag vil de samles til en
egen samling torsdager etter skoletid, fra 14.00-15.30.
Konfirmasjonsåret har en lang tradisjon i landet vårt. Vi ønsker å se dette året
sammen med alle de 6 årene i GN, og samtidig gi noe spesielt og en høyere
forpliktelse for de som gjør tentro året i Bedehuskirken. Vi bekrefter ikke
barnedåpen, så det stilles derfor ikke et krav om å være døpt eller la seg
døpe for å ta del i konfirmasjonsåret tentro. Gjennom årene i GN ønsker vi å
gi ungdommene et solid grunnlag for å ta gode og egne valg for tro og liv.

1 AV 6 ÅR
KONFIRMASJONSÅRET ER EN DEL
AV UNGDOMMENE SINE 6 ÅR I EN
HUSKIRKE I GN.

INNHOLD

KONFIRMASJONSÅRET TENTRO
Huskirken samles annenhver mandag kl 19.30-21.00 i ungdomslokalet på Saron.
Undervisningen i huskirken vil følge Tentro sitt nasjonale frikirkelige undervisningsopplegg. Dette er
god undervisning som ønsker å ta tak i tenåringens hverdag og knytte dette opp mot kristen tro.
Undervisningsformen er lagt opp for å involvere konfirmanten med opplevelser som engasjerer,
virkemidler hentet fra hverdagen, film, musikk og bilder. Huskirke samlingen vil også inneholde mat,
lek og konkurranser.

Tentro samling finner sted annenhver torsdag etter skolen kl 14.00-15.30 i ungdomslokalet på Saron.
Innholdet denne samlingen vil være disippelskaps praksiser, teambuilding og troshistorier. Denne
samlingen er bare for tentro gjengen.

GN Fredag finner sted annenhver fredag. Tentro gjengen er med og tjener og tar del sammen med
sin huskirke. Det forventes et visst antall oppmøteganger for tentro gjengen her gjennom
konfirmasjonsåret.

Weekend sammen med GN arrangeres på høsten. Denne helgen er inkludert i prisen til tentro
gjengen.

Impuls finner sted på våren i ImI kirken Stavanger. Tentro gjengen reiser samlet, og
påmeldingsgebyret er med i prisen.

Venner er en viktig del av ungdomstiden. Vi ønsker
derfor å legge til rette for gode vennskap gjennom sosiale sammenkomster og forskjellige
teambuilding eventer. For å kunne gjennomføre dette trenger vi foreldre på banen.

Feiring, forbønn og fest er en naturlig avslutning av konfirmasjonsåret. Dette vil være på en av
Bedehuskirken gudstjenester i slutten av vår- semesteret.

MISJONSTUR
SISTE ÅRET I UNGDOMSTIDEN
Mange menigheter velger å legge en utenlandstur inn i
konfirmasjonsåret. I Bedehuskirken har vi valgt å legge til rette for
en misjonstur det siste året i ungdomstiden da vi tror dette er et
bedre tidspunkt ifht alder og modning.

BEDEHUSKIRKEN

PRAKTISK INFO
konfirmasjonsåret

OPPSTART

PRIS

Konfirmasjonsåret tentro starter torsdag i uke

Deltagelse i konfirmasjonsåret tentro koster kr

34. Første samling med huskirken vil være

2000,- pr deltager og det er plass til 15

mandag i uke 35.

ungdommer for 2022/2023.

SAMLINGER

PÅMELDING

Huskirke, tentro samling, GN weekend og Impuls

Påmelding finner sted på Bedehuskirken.no

er obligatorisk for tentro gjengen. Huskirken vil

Ungdommer som er med i huskirke i 8. klasse,

være åpen for andre.

eller har foreldre som tilhører en huskirke i
Bedehuskirken, stiller først i køen og kan melde
seg på èn uke før det åpnes for alle.

TIL DEG SOM FORELDER
VIKTIGSTE TROSFORMIDLER
Foreldre er de viktigste trosformidlerne for sine barn. For å
gi ungdommene det beste gjennom ungdomsårene trenger
kirke og hjem å stå sammen. Det forventes at foreldre
spesielt tar del gjennom dette året ved sosiale samlinger,
teambuiling, og mat laging. Vi har stor tro på at dette vil
være med på å sette en god kultur for samhold og initiativ
videre gjennom hele ungdomstiden. Vi vil også anbefale
dere foreldre å gripe muligheten til å samtale og reflektere
sammen med ungdommen din om innholdet fra samlingene
som tentro gjengen har hatt.

