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En viktig tid – et viktig 
valg 
Denne brosjyren handler 
om Den norske kirkes 
konfirmasjon i Hurum 
2022.                       

Foto: Kirkerådet/Bo Mathisen                      
Hva er konfirmasjon? 
Det viktigste i konfirmanttiden er fellesskapet, bli kjent med den 
kristne tro og kirkens liv. Konfirmasjonshandlingen er en 
forbønnshandling hvor vi ber Gud om å velsigne og styrke hver 
enkelt konfirmant.  
 

Hvem er konfirmasjonen for? 
Alle er velkommen til å være med på konfirmantopplegget. For å 
være med på den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten må du 
være døpt. Er du ikke døpt, kan du bli det i løpet av 
konfirmanttiden. 
 

Hva skjer i konfirmasjonstiden? 
Vi snakker blant annet om vennskap og relasjoner, selvbilde og 
menneskesyn, tro og tvil og andre aktuelle temaer for ungdom. 
 

Hva skal konfirmantene være med på? 
Vi samles til undervisning, temasamlinger, leir og 

innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp. Konfirmantene er med på 
til sammen åtte gudstjenester. 



 
Undervisning:  
Tirsdager på Tofte 
ungdomsskole. 
Onsdager på Sætre 
ungdomsskole 
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Leir: 
Det vi vet er at det blir leir sommeren 2022. Vi håper på Camp 
Norefjell med KFUK_KFUM som vil samle ca.600 konfirmanter fra 
hele Norge. Alternativt har vi også en Bo hjemme-leir som er en 
lokal leir i Hurum for de som ikke kan delta på Camp Norefjell. 
Datoer, pris og mer informasjon sendes påmeldte. 

 
  

Konfirmasjonsdager 2022: 
Filtvet: 10. og 11. september 
Holmsbu: 11. september 
Kongsdelene: 17. og 18. september 
Hurum: 18. september                        

 
 

 
   Foto: Kirkerådet/Bo Mathisen 

Konfirmantavgift:  
Grunnavgift inkludert lokal bo hjemme-leir kr. 1000,- 
Totalavgift inkludert Camp Norefjell 2022 kommer senere. 
 
Hvis det blir vanskelig med betalingen kan du/dere ta kontakt 
med oss. Vi hjelper til med søknad om støtte. 



 
PÅMELDING 
Åpner på våre nettsider fra 1.juni. 
Frist: 31. desember 2021 
 
Påmelding på nett:  
https://minkirkeside.no/asker 
 
Søk deretter din kirke/menighet for videre registreringen. 
Du/dere mottar umiddelbart bekreftelse om påmelding. Alle 
påmeldte vil etter sommeren få tilsendt programmet for 
konfirmasjonstiden. Ta kontakt hvis du/dere trenger hjelp med 
registrering eller har andre spørsmål. 
 
Se gjerne også informasjon som etter hvert blir lagt ut på 
www.asker.kirken.no  (Nordre eller Søndre Hurum menighet) 
  
Kirkekontoret på Teglen, Spikkestad: man.—fre. kl. 09-15 

Telefon: 66 75 40 90 sentralbord 
e-post: post.asker@kirken.no  

 
 

Med vennlig hilsen Kirken i Hurum 
 

Janneke Riskild                Ragnar Elverhøi 
Sokneprest i Søndre Hurum                Sokneprest i Nordre Hurum 

     
 

 

Velkommen til konfirmasjon! 

https://minkirkeside.no/asker
http://www.asker.kirken.no/
mailto:post.asker@kirken.no

