
2.KRIK – KONFIRMANT! 
 

 

 

 

                   

 

UNDERVISNINGSDAG: ONSDAGER 

 

Undervisning / temasamlinger i smågrupper, med prest / kateket.   

 

SOMMERLEIR:  21. – 25 juni 2019 

Vi drar på landsleir med KRIK Norge, til Bø i Telemark!  

Her blir det mye action & lek, sport og idrett av ulike slag!  

 

KONFIRMASJON:   Søndag 22. september 2019 

   

 

BEHOV FOR TILRETTELAGT UNDERVISNING?  
 

Vi ønsker å legge tilrette for at alle kan delta i kirkelig konfirmasjon,  

og få en god opplevelse av dette! 

 

Dersom konfirmanten har behov for tilrettelagt undervisning  

- ta kontakt med oss, så vil vi prøve å finne gode løsninger!  

Askermenighetene har fellestilbud med tilrettelagt undervisning, for 

konfirmanter med utviklingshemming (annethvert år) i 2019.    

 

FOR INFORMASJON OG KONTAKT, SE VÅR HJEMMESIDE:  

www.kirken.no/ostenstad   

 

Vennlig hilsen Østenstad menighet, ved kateket 

Karianne S. Pettersen       
Telefon:         66 79 99 65 / 60  

E-mail:   kp724@kirken.no   

 KONFIRMANT? 

   

 INFORMASJON OM 

 ØSTENSTAD KIRKES 

KONFIRMANTOPPLEGG! 

  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nye opplevelser 

 Spørsmål om tro og tvil 

 Diskusjon og undring 

 Bli bedre kjent med kirken 

 Lek og læring  

 

 

VELKOMMEN SOM  

KONFIRMANT 2019!  

http://www.kirken.no/ostenstad


INFORMASJONSMØTE FOR KONFIRMANTER OG FORELDRE 

I ØSTENSTAD KIRKE: 

 

ONSDAG 24. OKTOBER 2018 KL 19.00  
 

Påmelding skjer via web.   

NB! Påmeldingen for 2019 starter først etter informasjonsmøtet!  

Etter møtet vil det bli lagt ut ny lenke til påmelding fra vår hjemmeside.  

 

Ta med på møtet: kopi av dåpsattest. (Hvis du ikke er døpt: fødselsattest)  

Bilde (NB: kun ansikt, ikke helfigur) leveres digitalt i påmeldingen på 

web! 

 

PRIS:  

 

Konfirmantavgift: Kr. 500,- til dekning av materiell og administrasjon. 

Leiravgift (sommerleir): Ca kr. 2900,- (forbehold om endring) 

 

ER DU IKKE DØPT? 

 

Alle som ønsker det, kan delta i konfirmasjonsundervisningen, men du må 

være døpt før du blir konfirmert. Er du ikke døpt, kan du bli det i løpet av 

konfirmasjonstiden!  

 

SOM KONFIRMANT I ØSTENSTAD VIL DU OPPLEVE: 

 

 Undervisning og samtale  

 Gudstjenester 

 Sommerleir!  

 Solidaritetsaksjon med Kirkens Nødhjelp 

 Møte med andre ungdommer og unge konfirmantledere 

 

Vi har 2 ulike opplegg du velger mellom.  

 

Det er plassbegrensning (gjelder spesielt KRIK), og tidspunkt for 

påmelding (på web, etter infomøtet) samt tilhørighet til soknet 

(bostedsadresse) vil være avgjørende dersom gruppen blir fulltegnet.  

1. TENSING - KONFIRMANT!  
 

 KONSERT / FORESTILLING!  

 Kor, band, foto, dans, drama, teknikk, m.m  

 

Sammen med andre ungdommer i tensinggruppen ”Pappas Barn” 

forbereder vi en forestilling / konsert som skal settes opp i Østenstad kirke 

før konfirmasjonen.   
  
De fleste konfirmantene synger i koret.  

Vi har også smågrupper som driver med drama, dans, band, foto,  

teknikk (lyd & lys), solo / minikor eller andre aktiviteter.  

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

SOMMER-LEIR: 
 

I august reiser vi sammen en uke på leir, til Brennabu i Valdres!  

Leir = lek, aktiviteter, undervisning og fritid, volleyball, øving til 

forestilling m.m. Med på turen er ungdomsledere fra kirkens 

ungdomsarbeid og tensing.  

 

UNDERVISNINGSDAG :  TORSDAGER 

 

LEIR:     6. – 11. august 2019 

  

KONFIRMASJON:    Søndag 15. september 2019 

    Lørdag 21. september 2019 


