
Konfi rmant i 
Byåsen Kirke

2018/2019



«Konfirmantåret er ditt år!»

Dette året er et annerledes år. Det er 
konfirmantåret ditt. Du får muligheten til å 
utforske livets store spørsmål. Vi snakker om 
livet – på godt og ondt. Du får nye venner, 
opplevelser du ikke får andre steder og nye 
erfaringer. Dette året lærer du å møte resten 
av livet. Dette året handler om deg. Du er 
viktig.

Har du noe du lurer på?
Har du spørsmål om konfirmasjon  
i Byåsen Kirke ta kontakt på  
e-post: post.byaasen@kirken.trondheim.no, 
eller på telefon: 994 36 000.

Du er viktig.
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• 7 undervisningskvelder
• 360* musikalhelg 
• Kirkens Nødhjelps innsamlingsaksjon 
• 8 gudstjenester
• Konfirmasjon
• Leir

Du kan velge mellom 3 forskjellige  
leir- og undervisningsalternativer. 
Dersom din konfirmant trenger spesiell  
tilrettelegging eller oppfølging, ta kontakt. 

I løpet av et 
konfirmasjonsår 
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HØSTLEIR 
Undervisning tirsdager
-----

Leir: 
IMI-Stølen på Oppdal
18.-21. Oktober
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VINTERLEIR 
Undervisning torsdager
-----

Leir: 
IMI-Stølen på Oppdal
07.-10. mars 2019
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KRIK 
Undervisning onsdager
med idrettsfokus 
-----

Leir: 
konfACTION i Bø i Telemark 
21.-25. juni 2019  

Sammen med 1000 
andre konfirmanter.

NB! Kun 40 plasser 
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360° 
Musikal
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I åtte år har vi satt opp vår  egen -
 produserte konfirmantoppsetning, 
musikal 360* – en gripende 
fortelling formidlet med 
konfirmanter i alle roller. 
Dette er en spennende helg fylt 
med musikk, film, dans, akrobatikk, 
skuespill, sang og godt samhold.



“Musikalen. Måten den ble
laga på. Den er chill liksom.

Og leiren selvfølgelig“
Julia
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Gudstjenester
En viktig del av 
konfirmasjonstiden

Alle konfirmanter skal delta på  
8 gudstjenester i løpet av tiden som 
konfirmant. Tre gudstjenester er inkludert 
i vårt konfirmasjonsopplegg; musikal, 
presentasjons- og konfirmasjons-
gudstjeneste. De 5 siste velger du selv. 
Vi har i løpet av året to ungdoms-
gudstjenester på kveldstid i Byåsen Kirke 
vi anbefaler alle å gå på.  



“Leiren. Gøy å bli
kjent med nye folk“

Robin

“Musikalen. Måten den ble
laga på. Den er chill liksom.

Og leiren selvfølgelig“
Julia

““Leiren og musikalen
var veldig artig“

Sunniva 9

Hva var det beste 
med ditt konf.år?



Fra venstre foran: Camilla Winsnes (prest), Gunn Mogseth Skrove (Menighetspedagog), Else-Linn Haga Øverkli (menighetspedagog), 
Maria Foldnes Fiske (menighetspedagog). Fra venstre midten: Håvard Singstad (kirketjener), Wenche H. Fossen (kantor),

Ingrid Eikli Heggset (menighetsforvalter).  Fra venstre bakerst: Steinar Leirvik (sokneprest), Ludvig Aasen (prest).
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Konfirmasjons
datoer 2019

Lørdag 4. mai
Søndag 5. mai
Lørdag 11. mai
Søndag 12. mai
Kr. Himmelfartsdag 30. mai 

KRIKkonfirmanter
Lørdag 17. august
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Fra venstre foran: Anita Barlien (kantor), Gunn Mogseth Skrove (menighetspedagog),  
Anna Nicoline Segtnan Mentzoni (menighetspedagog), Ludvig Aasen (prest), Camilla Winsnes (prest).

Fra venstre bakerst: Håvard Singstad (kirketjener), Ingrid Eikli Heggset (menighetsforvalter), Steinar Leirvik (sokneprest) 
Kateket og Diakon er ikke avbildet.

Ansatte i Byåsen  



Velkommen som  
konfirmant 2018/2019!

Lik oss gjerne på facebook 
www.byåsenkirke.no

BYÅSEN KIRKE


