
 

 

 

 

 

 

 



Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke  

 
2018 

 

 

Lurer du?  

Året sommerferie er over og du har akkurat startet i 9.klasse. Du er i en 

alder hvor du blir religiøst myndig, og du er kanskje litt usikker på om du 

skal være konfirmant? Før du tar den endelige avgjørelsen, så les 

gjennom brosjyren slik at du vet hva du sier ja eller nei til.  

 

Hva innebærer konfirmasjonstiden?  

Først og fremst er kirkens konfirmasjonsundervisning et møte med kirken 

og den kristne tro. Vi tilbyr konfirmasjon fordi menigheten har et ansvar 

for å oppmuntre og legge til rette for at alle som er døpt får innføring i 

kristen tro og hjelp til å leve som døpte.  

Undervisningen er en lørdag i måneden fra kl 1000-1400, enkelte 

søndager og enkelte ukedager men da på kvelden.  

 

Du som konfirmant får være med på å prege undervisningen ved 

deltagelse og samtale. Vi har som mål å legge opp til samlinger som er 

interessante, og at dere opplever å bli tatt på alvor med spørsmål, tanker, 

undring, meninger, tvil og tro. 

  

Hva skjer i Nordby?  

26. november 2017 19:00 er det kick-off for konfirmasjonstida. Da er det 

kveldsgudstjeneste med innskrivning av konfirmanter i Nordby kirke. 

Etter gudstjenesten inviteres konfirmanter og foreldre på kirkekaffe med 

informasjon om hva som skjer videre.  

 

I Nordby starter vi ikke opp selve undervisningen før i januar 2018. Vi 

har det som kalles høst–konfirmasjon, hvor all undervisning er på 

vårparten og konfirmasjonen er på høsten. Om sommeren har vi en 5 

dagers leir, hvor alle konfirmantene er med. Turen går da til Tjellholmen 

på Hvaler, sannsynligvis to uker før skolestart.   

 

Det er viktig for oss at alle som vil være konfirmanter i Nordby skal få 

være med! Ta kontakt med prestene dersom betaling for 

konfirmasjonstida er et problem, så finner vi en løsning! Prestene har 

selvfølgelig taushetsplikt om dette!  

 

 



Fasteaksjon 

Tirsdagen før påske er alle konfirmantene med på innsamlingsaksjon til 

Kirkens Nødhjelp. Dette er en landsdekkende innsamling hvor alle 

konfirmanter i hele landet deltar. Sett derfor av kvelden allerede, datoen 

er tirsdag 20. mars 2018. Se fasteaksjonen.no.  

 

Gudstjenester 

Å være konfirmant betyr også å delta på gudstjenester. Du skal være med 

på minimum 8 gudstjenester i løpet av året. Inkludert i disse 8 

gudstjenestene er presentasjons-, samtale- og 

konfirmasjonsgudstjenesten. Disse tre er obligatoriske, noe som gjør at 

man må på totalt 5 gudstjenester.. Disse bestemmer man selv når man vil 

ta i løpet av konfirmantåret. Begravelser og skolegudstjenester regnes 

ikke med. Husk at gudstjenesteoppmøte i andre kirker teller også, få med 

bekreftelse fra presten i den kirken så ordner vi resten   

 

I tillegg til oppmøte på 8 gudstjenester skal du også være 

medhjelper/ministrant på minst 1 gudstjeneste i løpet av 

konfirmasjonstida. Den gudstjenesten telles som 1 av de 8 gudstjenestene 

nevnt ovenfor. Å være medhjelper/ministrant innebærer å hjelpe til med 

diverse praktiske oppgaver i forbindelse med gudstjenestefeiringen. Det 

kan være å lese en tekst, dele ut salmebøker eller være med på å ringe i 

klokkene. Oppgaver avtales individuelt i forkant av den aktuelle 

gudstjenesten.  

 

Må man være døpt?  

For å delta på den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten må du være 

døpt, men selv om du ikke er døpt, kan du være med gjennom 

konfirmasjonstiden. Når sommeren nærmer seg, kan vi snakke sammen 

og du kan avgjøre om du vil bli døpt.  

 

Hva koster det å være konfirmant?  

For materiell koster det 900,- sommerleiren koster 1400,-  

Disse summene inkluderer leir med overnatting, god mat og reise, mat på 

lørdagsseminarene og materiell til konfirmasjonstiden. Innbetalingsgiro 

for konfirmasjonstiden sendes i posten rett etter at du er påmeldt, leiren 

betales i juni 2018. 

 

Konfirmasjonsundervisningen er i utgangspunktet gratis, egenandelen er 

med på å dekke konfirmantmateriell og utgifter i forbindelse med 

undervisning. Vi kommer til å servere mat på undervisningsdagene, og 

alle konfirmantene vil få en egen konfirmantbibel som er deres til odel og 

eie. 



 

Er det spørsmål så ring Nordby Kirkekontor på 64962670 eller skriv en 

mail til kristin.gulowsen@as.kommune.no  

 

 

Presentasjonsgudstjenester 

Denne gudstjenesten er en av de obligatoriske gudstjenestene og er 

følgende dag: Søndag 21.januar 2018  kl 11. 

 

Umiddelbart etter denne gudstjenesten ber vi konfirmanter med foreldre 

til kirkekaffe der det blir gitt en del informasjon om konfirmantåret som 

ligger foran, og dere får anledning til å komme med spørsmål. Sett av 

datoen allerede nå.   

 

Konfirmasjonsdatoer 

Det er vel noe som de fleste ønsker å vite så tidlig som mulig.  

Konfirmasjonsdatoen for 2018 er  

- Lørdag 1.september 

- Søndag 2.september 

 

Klokkeslett kommer vi tilbake til når vi vet hvor mange som ønsker enten 

lørdag eller søndagskonfirmasjon.  

 

Noen trivselsregler 

Når du melder deg som konfirmant vet du at du skal  

- Møte presis og oppføre deg ordentlig på de forskjellige 

samlingene, og ha med deg skrivesaker og Bibel. 

- Gi beskjed (om mulig) dersom du ikke kan komme til 

konfirmantlærer på forhånd. Uansett skal du så fort som mulig 

levere melding fra en av dine foresatte. For mye fravær gir ekstra 

undervisningstime(r) ved slutten av hvert semester.  

 

 

Vi håper du melder deg som konfirmant til Nordby, og vi gleder oss til å 

bli kjent med deg!  

 

Med vennlig hilsen 
 

 

Kristin Gulowsen     Timea B. Holby  

Ungdomspresten      Kateket 

 

 



 
Viktige datoer:   
20. januar: Lørdagsseminar kl.10-14.00 Menighetssenteret Nordby  

21. januar: Gudstjenester med konfirmantpresentasjon. (obligatorisk) 

Nordby kirke kl 11. Foreldremøte etter gudstjenesten. 

20. mars: Kirkens Nødhjelps årlige aksjon i fastetiden (vi trenger hjelp av 

foreldre til kjøring) 

Sommerferien: Femdagersleir på Tjellholmen, Hvaler.   

1.september Konfirmasjonsgudstjenester  (obligatorisk) 

2.september Konfirmasjonsgudstjenester  (obligatorisk) 

 
Flere datoer vil bli sendt ut før jul til registrerte konfirmanter 2018.  


