
KONFIRMANTTIDEN
I  A S K E R  K I R K E

- OPPSTARTSSAMTALER
Samtale med hver enkelt 
konfirmant i løpet av uke 
1, 2 og 3.

- BLI KJENT HELG
Lørdag 23. januar
Oppstartsprogram for konfirmantene
Foreldremøte og foredrag  m/Andreas
Gravdal for foreldre 
Søndag  24. januar  
Presentasjonsgudstjenester kl. 17.00 og
kl. 19.00 (foresatte og konfirmanter)

- INNSAMLINGSAKSJON 
TIL KIRKENS NØDHJELP
Tirsdag 23. mars, kl. 17.00 - 22.00 
Både konfirmanter og foresatte

- UNG MESSE 
Søndag 25. april - hold av hele dagen

- LEIR  (forbehold om endringer)
2. - 5. juli 
Knattholmen leirsted Vestfold
 - SAMTALER
Uke 33, 34, 35 samtaler - vi evaluerer og hører 
i puggematerialet.

FILOSOFIKONFIRMANT
20/1, 3/2, 17/2, 10/3, 24/3,
14/4, 28/4, 26/5 og 9/6 

SOLIDARITETS-
KONFIRMANT
12/1, 26/1, 9/2, 16/2, 9/3,
23/3, 6/4, 20/4 og  4/5 

GUDSTJENESTER
I løpet av konfirmanttiden skal alle delta på fire valgfrie
gudstjenester. En av disse skal konfirmanten være gudstjeneste-
ministrant på. Det betyr å hjelpe til med forskjellige oppgaver under
gudstjenesten. Hver konfirmant får utdelt et tidspunkt.

SANGKONFIRMANT
20/1, 3/2, 17/2, 10/3, 24/3,
14/4, 28/4, 26/5,  9/6 og
12/6 (konsert)

FILMKONFIRMANT
13/1, 27/1, 10/2, 3/3,
17/3, 7/4,  21/4,  5/5,  2/6
og  12/6 (konsert)

YOGAKONFIRMANT
20/1, 3/2, 17/2, 10/3, 24/3,
14/4, 28/4, 26/5 og  9/6  

KUNSTKONFIRMANT
13/1, 27/1, 10/2, 3/3,
21/4 og 19. - 21.mars (ikke
overnatting)

MIXKONFIRMANT
21/1, 4/2, 18/2, 11/3, 
 25/3, 8/4, 22/4, 6/5 og
20/5  med forbehold om 
endringer.

- TEMASAMLING OM
SORG, DØD OG HÅP   
 11. mai på Askertun/Asker kirke

- ØVELSE OG FOTO 
Torsdag 2. september

-KONFIRMASJONER 
4 og 5 september

DATOER FOR KONFIRMANTLINJENE

BANDKONFIRMANT
20/1, 3/2, 17/2, 10/3,
24/3, 14/4, 28/4, 26/5, 
 9/6 og 12/6 (konsert)

SHOWKONFIRMANT
13/1,  27/1,  10/2,  3/3,
17/3,  7/4,  21/4, 5/5,  2/6
og  12/6 (konsert)

FELLES FOR ALLE

TEKNIKK KONFIRMANT
13/1, 27/1, 10/2, 3/3, 17/3,
7/4, 21/4, 5/5,  2/6 og 12/6
(konsert)

LÆRE UTENAT
- VELSIGNELSEN, 4. MOSEBOK, KAP. 6, VERS 24-26
- VÅR FAR, MATTEUS KAP. 6. VERS 9. - 13.
- KJÆRLIGHETENS HØYSANG, 1. KOR, KAP. 13 VERS 1 - 7
- VALGFRITT BIBELVERS

- BLI KJENTKVELDER FØR LEIR
 13. mai Vardåsen kirke og 10. juni Asker kirke

- INFORMASJONSMØTE OM LEIR
10. juni  



KONFIRMANTLINJENE
I  A S K E R  K I R K E

FILMKONFIRMANT (8 stk)
For deg som liker film, både å se
på film og å lage film. Vi møtes
annenhver onsdag fra kl. 18.45 -
20.45 på Askertun. Vi skal lage og
redigere film(er) til Ung messe og
til konserten den 12. juni. Kanskje
også til leiren? Det vil bli noen
videodagbokoppgaver og vi skal se
film sammen. Ansvarlig: Liv-Iren
Westnes lw625@kirken.no

BANDKONFIRMANT (5 stk)
For deg som kan spille et instru-
ment, eller har lyst til å lære å
spille et instrument i band. Mulig å
spille gitar, bass og perk. Også
åpent for flere instrumenter ders-
om man har selv. Vi møtes annen-
hver onsdag, fra kl. 18.45- 20.45
på Askertun. Bandet øver frem
mot Ung messe og konsert den
12. juni. Bandleder: Håkon Måge,
kontaktperson: Liv-Iren Westnes
lw625@kirken.no

SOLIDARITETSKONFIRMANT
(7 stk)
For deg som er, eller ønsker å bli,
mere engasjert for mennesker, nat-
ur og klima Både her hjemme i i
Asker, og i andre deler av verden. Vi
møtes annenhver tirsdag på
Askertun fra kl. 16.15 til 18.00. Vi
får besøk av Changemakers og
andre som kan fortelle om arbeid
for klima og en bedre verden. Vi
skal også besøke Varmestua i Asker
Ansvarlig: Inga Mari Ramsfjell-Kind
IR225@kirken.no

TEKNIKK KONFIRMANT (5 Stk)
For deg som syns det er spen-
nende med teknikk og har lyst til å
lære å styre lyd under gudstj-
enester og konserter. Vi møtes
annenhver onsdag fra kl. 18.45 -
20.45. Gruppen skal styre lyd un-
der Ung Messe og under konse-
rten den 12. juni. Ledere: Maja
Hoem Bjørn Gaudernack Kontakt-
person: Liv-Iren Westnes lw625
@kirken.no

YOGAKONFIRMANT (20 stk)
For deg som ønsker deg en
konfirmanttid der du får opplæri-
ng i enkle øvelser i yoga og med-
itasjon, samtidig som du blir bedre
kjent med kristendommen. Vi bå-
de innleder og avslutter med sam-
ling og samtale omkring et tema.
Som yogakonfirmant lærer du
ellers å ta i bruk kroppen på en
måte som kan bidra til avspenning
og litt større grad av ro. Noen
ganger åpner en slik ro opp for et
annet forhold til både Gud, bibel
og tro. Annenhver onsdag fra kl.
16.00-17.15 i kirken. Kontakt: Ka-
roline Astrup KA784@kirken.no

KUNSTKONFIRMANT (8 stk)
For deg som liker film, både å se
på film og lage film. Vi møtes
annenhver onsdag fra kl. 18.45 -
20.30. Ansvarlig: Marita Sivertsen 
MS868@kirken.no

KOR/VOKAL
KONFIRMANT (10 stk)
For deg som liker å synge i kor
eller være solist. Ingen erfaring
nødvendig. Vi synger pop, rock og
gospel og skal synge under Ung
Messe og på konserten den 12.
juni. Vi møtes annenhver onsdag
fra kl. 18.45 - 20.45 på Askertun.
Ansvarlig: Bodil Kvangarsnes
BK822@kirken.no

MIXKONFIRMANT (12 stk)
For deg som liker å gjøre litt
forskjellig - vi skal ut i natu- ren, vi
skal på opplevelses tur , vi skal
lage mat, leke og ha det moro.
Ansvarlig: Marita Sivertsen 
 MS868@kirken.no

FILOSOFIKONFIRMANT (20 stk) 
For deg som syns det er spenn-
ende å tenke, filosofere og disku-
tere de store spørsmålene. Vi skal
ha filosofiske samtaler om forskje
llige temaer knyttet til kristen tro.,
Noen temaer er bestemt i forkant,
og noen får konfirmantene være
med og velge. Eks. bønn, tilgivelse,
hva er et godt liv, sex, mobbing,
ensomhet, etikk, hvem var Jesus
etc. Vi møtes annenhver onsdag
fra kl. 16.00-17.15. Liv-Iren Westn-
es  lw625@kirken.no

SHOWKONFIRMANT (15 stk)
For deg som liker å danse og/eller
holde på med drama. Vi møtes
annenhver onsdag fra kl. 18.45 -
20.45 på Askertun. Vi skal lage og
øve inn dans og drama til Ung
Messe og til konsert den 12. juni.
Showgruppeledere: Ane Røe og Live
Haugland. Kontaktperson: Liv-Iren
Westnes lw625@kirken.no


