
Nå 
er det 
din tur

10 gode
grunner til
å være
konfirmant
i kirken

1. Du får oppleve hva kristen tro er. Det
er mer enn et skolefag.

2. Konfirmasjonsdagen er bare din, og
du har en dag hvor du blir bekreftet for
den du er.

3. Du får oppleve et nytt felleskap med
andre på samlinger, leir eller weekend,
og bli kjent med flere.

4. Du får engasjere deg
for andre mennesker. Du får også lære
hva vi kan gjøre for å ta vare på jorda
og klimaet vårt.

5. På konfirmasjonsdagen får de som
er glad i deg feire deg.

6. Du får tid til å reflektere over store
spørsmål, og bli kjent med hva du tror
på – og hva som er viktig for deg.

7. I konfirmasjonstiden snakker vi om
sorg og glede, om livets store og små
spørsmål.

8. Du får tid til å reflektere, tenke kritisk
og selvstendig om tro og hva
kristendom er.

9. Du blir del av et større felleskap.
Bare se på #konfirmantene på TikTok!

10. Du møter folk med forskjellige
meninger, og sammen med dem lærer
du noe felles.

Hilsen oss i menighetene i Eidsberg.
Kontakt oss gjerne! Se kontaktinfo til
lederne inne i folderen. DEN NORSKE KIRKE
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En tid for
fellesskap
og til å
tenke selv

Neste år kan du feire din konfirmasjonsdag i kirken! 
Velkommen som konfirmant i Eidsberg, Mysen, Trømborg og Hærland!

I konfirmasjonstiden er det rom for å
utforske mange viktige sider av livet
sammen med andre. Som konfirmant
får du lære mer om deg selv, om tro, om
Gud og den verden du er en del av.
Vi håper du vil være konfirmant hos oss!

HVA ER KONFIRMASJON?
Ordet konfirmasjon kan bety både «å
bekrefte» og «å gjøre sterk».
Et høydepunkt i
konfirmasjonsgudstjenesten er når det
bes en bønn for deg. I bønnen ber vi
Gud om å velsigne deg og å styrke deg
på din vei videre i livet. Det viktigste
med konfirmasjonstiden er å være en
del av et fellesskap og bli bedre kjent
med den kristne tro. Konfirmasjonen er
en påminnelse om at i dåpen sa Gud ja
til å være en del av ditt liv.

EN KONFIRMANTTID FOR ALLE
Uansett funksjonsevne har alle rett til
en god konfirmanttid. Er det behov for
individuell tilrettelegging, ta kontakt så
snart det lar seg gjøre. Vi har også et
eget undervisningsopplegg for
konfirmantene fra Mortenstua skole.

Konfirmantåret koster 1700 kr -
inkludert bøker, leir, mat mm. Vi vil ikke
at noen skal la være å konfirmere seg
av økonomiske grunner. Ta kontakt om
du har behov for rabatt, delbetaling e.l.

PROGRAM FOR KONFIRMANTÅRET

Undervisningsdager
Lørdag 16. oktober 2021 kl. 10–15.
Søndag 9. januar 2022 kl. 11–16.
Søndag 6. februar 2022 kl. 11–16.
Lørdag 30. april 2022 kl. 10–15.

Konfirmantpresentasjon og
foreldremøte
Søn 24. okt kl. 11 i Hærland og Mysen.
Søn 31. okt kl. 11 i Eidsberg.
Søn 14. nov kl. 11 i Trømborg.

Konfirmantleir blir på Sjøglimt ved Ørje
4. – 6. mars 2022.
I tillegg vil det komme noe undervisning
gruppevis på hverdager.

Konfirmasjonsdagene våren 2022 er:
Mysen: Konfirmasjon 7. og 8. mai 2022.
Trømborg: Konfirmasjon 22. mai 2022.
Hærland: Konfirmasjon 5. juni 2022.
Eidsberg: Konfirmasjon 5. juni 2022.

KONFIRMASJON OG DÅP
Er du ikke døpt og lurer på om du likevel
kan bli konfirmert i kirken? Klart du kan,
du er heller ikke alene! Over tusen
ungdommer blir hvert døpt i forkant av
konfirmasjonen. Du får god informasjon

på forhånd, og en fin feiring på
dåpsdagen før konfirmasjon!

PÅMELDING
Gå inn på kirken.no/eidsberg og fyll ut
påmeldingsskjema som er linket fra
forsiden. Dersom du ikke er sikker på alt
som skal fylles inn, skriv det du vet
og send inn, så ordner vi det som
mangler senere. Har du særskilte behov,
skriv det i kommentarfeltet og ta kontakt
med oss i god tid.
Påmeldingen er åpen!
Frist for å melde seg på er 25. juni.

Kontakt oss gjerne!
Solveig, ungdomsdiakon
solveig.tjernaes.vormeland@iokf.no /
98220299
Ann Kristin, prest
ann.kristin.hanssen@iokf.no / 41201751
Magnus, prest
magnus.vesteraas@iokf.no / 92897756


