
 

DEN NORSKE KIRKE 

Byåsen menighet 

 

KJÆRE  

KONFIRMANT OG FORELDRE/ FORESATTE  

I BYÅSEN MENIGHET 
 
HEI KONFIRMANTER 2018/2019 
Velkommen som konfirmant i Byåsen menighet 2018/19. Vi ser fram til å bli bedre kjent med deg i løpet 
av dette året. Velkommen også til dere som er konfirmantforeldre/foresatte. Her kommer informasjon 
som er viktig både for deg som er konfirmant og du/dere som er forelder/re/foresatte.  
Skulle dere ha spørsmål, ta gjerne kontakt. Vi kan nås på telefon: 994 36 000 eller e-post: 
post.byaasen.trondheim@kirken.no  
 
 
DIN KONFIRMASJONSGRUPPE OG OPPSTART 
Se eget vedlegg hvilken gruppe du er kommet i: Høstleir, Vinterleir eller KRIK.  
 
Oppstart for Høstleir er tirsdag 4. september kl. 16.30 og 18:30 i Byåsen kirke (konfirmanter fra 
Selsbakk ungdomsskole og andre skoler kl. 16:30, konfirmanter fra Ugla ungdomsskole 18:30) 
 
Oppstart for Vinterleir er torsdag 6. september kl. 16.30 i Byåsen kirke 
 
Oppstart for KRIK er onsdag 24. oktober kl. 16:30 i Byåsen kirke 
 
 
 
KONFIRMASJONSDAG OG TIDSPUNKT 
Vi har en del hensyn å ta når vi fordeler gruppene og konfirmasjonsdagene. Vi har gjort vårt beste når 
det gjelder å oppfylle ønsker som er kommet sammen med påmeldingen til konfirmasjonstiden. Hvis du 
likevel har behov for å bytte dag, så prøver vi så godt det er mulig å imøtekomme ønsket. Ta kontakt så 
fort som mulig for å endre. Vi har en grense på 20 konfirmanter pr. gudstjeneste. 
 
 
Konfirmantplaner 
Alle konfirmanter får utdelt planer for konfirmantåret ved undervisningsoppstart, denne planen gjelder 
kun for den gruppa du skal gå på. Det hender at andre grupper har undervisning selv om du ikke skal ha 
det, eller motsatt at andre grupper har fri selv om din gruppe har undervisning. Årsplanene vil også bli 
lagt ut på hjemmesiden til Byåsen kirke: www.byåsenkirke.no  
 
 
Gudstjenesteregistrering 
Alle konfirmanter skal delta ved minst 8 gudstjenester i løpet av året. Hver gang konfirmanten er til 
gudstjeneste i Byåsen kirke, skal det registreres i et gudstjenestekort som blir tildelt ved oppstarten av 
året. Hos kirkevertene eller en av de ansatte i kirken, registrerer konfirmanten at han/hun har vært 
tilstede på gudstjenesten. Ta med gudstjenestekortet på gudstjenesten. Hvis du er i en annen kirke og 

mailto:post.byaasen.trondheim@kirken.no
http://www.byåsenkirke.no/


ikke har med gudstjenestekortet, så spør du bare om å få med en underskrift med dato og navnet ditt fra 
kirken du var i. Når kortet er fullt, leveres det tilbake til konfirmantlærer. 
Økonomi 
Konfirmantavgift for alle er kr 600,-. Dette dekker bl.a. undervisningsmateriell og leie/rens av 
konfirmantkappe. Pris på leirene er: 

• Høstleir: Tilleggsavgift kr. 2.000, -  

• Vinterleir: Tilleggsavgift kr. 2.000,- (inkluderer ikke bakkekort) 

• KRIK: Tilleggsavgift kr. 2.000,- (+ 1.000,- i reiseutgift t/r Bø, Telemark)  
Vi ønsker ikke at økonomien skal hindre noen i å følge konfirmasjonsundervisning, så hvis det trengs 
støtte, ta kontakt! 
 
Giro 
Giro ettersendes og må betales for å kunne være med på leir. Skulle du/dere ha behov for å få delt opp 
beløpet i flere rater, ta kontakt så ordner vi det. 
 
 
VIKTIG INFORMASJON Å MERKE SEG: 
 
Presentasjonsgudstjeneste 
Alle konfirmantene skal presenteres i en gudstjeneste. Dette regnes som en av de 8 obligatoriske 
gudstjenestene som alle konfirmantene skal igjennom. Her blir alle konfirmantene presentert med fullt 
navn. Vi ønsker foreldre/foresatte og selvfølgelig annen familie velkommen til gudstjenestene gjennom 
konfirmantåret. Spesielt de gangene da konfirmantene deltar i gudstjenesten håper vi at foreldre 
kommer og er til stede. 
 
Høstleir-konfirmanter presenteres søndag 9. september kl. 11.00 i Byåsen kirke (møt opp kl.10.30). 
 
Vinterleir-konfirmanter presenteres søndag 16. september kl. 11.00 i Byåsen kirke (møt opp kl. 10.30). 
 
Sommerleir-konfirmanter presenteres søndag 28. oktober kl. 11.00 i Byåsen kirke (møt opp kl. 10.30). 

 

Det blir foreldremøte og kirkekaffe etter gudstjenestene. 

 
 
Vennlig hilsen  
Byåsen menighet   
 
 

v/ Eirik Jørgensen 
Kateket  
 


