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Velkommen
som konfirmant i
Fana og Ytrebygda
kirker!

TING DU KANSKJE LURER PÅ:

Hvem kan konfirmere seg?
Alle som har lyst. Uansett
funksjonsevne har alle rett til en god
konfirmasjonstid. Er det behov for
individuell tilrettelegging, ta kontakt.

Jeg er ikke døpt- kan jeg konfirmeres?
Du er velkommen til å delta i
konfirmantopplegget selv om du ikke er
døpt. Hvert år er det flere konfirmanter
som blir døpt i løpet av året.

Hvor finner jeg mer informasjon?
Du kan lese mer om konfirmasjon på
www.kirken.no/fana eller
www.kirken.no/ytrebygda

Hva koster det?
I år koster det 1150,- å være konfirmant i
Fana og Ytrebygda kirker. Beløpet
dekker konfirmantbibel, utgift til ledere,
vedlikehold av konfirmantkapper,
undervisningsmateriell, samt utgifter
forbundet med de ulike aktivitetene. I
tillegg kan det komme noen ekstra

utgifter avhengig av aktiviteten du
velger. Familiens økonomi skal ikke
være til hinder for konfirmanttiden. Ta
kontakt hvis dere har behov for støtte,
så finner vi en løsning sammen.

Når får jeg vite noe mer?
19.oktober er det foreldremøte for
konfirmanter og foresatte i Fana kirke
kl.17.30 (gutter) og kl. 19.00 (jenter)

26.oktober er det foreldremøte for
konfirmanter og foresatte i Ytrebygda
kirke kl.17.30 (gutter) og kl.19.00 (jenter)

Pga. smittevernregler har vi fordelt
konfirmantene på fire tidspunkt. På
møtet får du vite hvilke gruppe du er
kommet i og konfirmasjonsdato.

Lurer du på noe? Send oss en e-post!
konfirmantfana@kirken.no eller
konfirmantytrebygda@kirken.no

Fana og Ytrebygda kirker
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En viktig tid
– et viktig valg!

Du er bare et år unna en høytidelig dag i livet ditt.
Velkommen som konfirmant i Fana og Ytrebygda kirker!

Konfirmanttiden er en tid for å tenke
nye tanker, få nye opplevelser og
kanskje få nye venner. Temaer vi skal
utforske sammen er: Hvor kommer jeg
fra? Hva skal jeg bruke livet til? Finnes
Gud? Vennskap og menneskeverd. Sorg
og glede. Miljø og rettferdighet.
Hvordan kan jeg bety noe for andre?
Hvem er Jesus?

HVA ER KONFIRMASJON?
Konfirmasjon i kirken handler om å
utforske kristen tro og livets store
spørsmål. Ordet konfirmasjon kan bety
både "å bekrefte" og "å gjøre sterk".
Konfirmasjon er en bekreftelse på det
løftet Gud gav i dåpen og en mulighet til
å lære mer om Gud og deg selv. Vi
snakker om livet - på godt og vondt.

Hvis du ikke er døpt, vil du få mulighet
til det i løpet av året.

Du er velkommen til konfirmasjon i
kirken uansett om du tror, tviler eller
bare er nysgjerrig. Bli med på en
spennende reise frem mot

konfirmasjonsdagen!

KONFIRMANTTIDEN I FANA OG
YTREBYGDA 20/21
Konfirmasjonstiden i Fana og Ytrebygda
består av tre deler:

1.Undervisning
Du får undervisning i sentrale temaer i
grupper eller via nettleksjoner.

2.Gudstjeneste
I løpet av konfirmasjonstiden skal du
være med på 8 gudstjenester i Fana
eller Ytrebygda kirke.

3. Aktiviteter
Den kristne tro er mer enn teori. Vi vil
også at du skal få gode opplevelser i en
kristen ramme - gjennom aktivitet,
handling og fellesskap.

Vi lever i en tid der mye er annerledes.
Slik vil det også være dette
konfirmantåret. Vi gjør oppmerksom på
at det kan komme endringer.

AKTIVITETER
Gå inn på www.kirken.no/fana eller
www.kirken.no/ytrebygda for å lese
mer om aktivitetene du kan velge
mellom:

-Blessing Ten Sing
-Explore
-FKU-teknikk
-Nettkonfirmant
-SkogOgSånn
-Ytrebygda Ten Sing
-Yngres

SLIK MELDER DU DEG PÅ SOM
KONFIRMANT:
Gå inn på www.kirken.no/fana eller
www.kirken.no/ytrebygda og fyll ut
skjema under fanen "Konfirmant". Har
du særskilte behov, ta kontakt i god tid,
så legger vi til rette i samarbeid med
dere.

Påmelding på nett fra 24.august
Frist for å melde seg på er
20.september
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