
 

 

Hvem kan bli konfirmert? 

Alle som har lyst.                                                                                                

Har du særskilte behov legger  vi til rette for det. 

Hvor finner jeg info og hvordan melder jeg meg 

på? 

Du finner info og påmeldingsskjema på  

www.fyllingsdalenmenighet.no 

påmeldingen  starter  onsdag 10. april 2019 kl.18.00 

og frist for  påmelding er fredag 28. juni 2019, 

men helst så fort som  mulig.  

Du får også masse info her i kirken                                                            

onsdag 10. april kl. 18.00. 

 

Hva koster det? 

Det koster 1600,- å være konfirmant i Fyllingsdalen 

kirke. 

Det dekker leir og mat på hver  konfirmantsamling.  

Familiens økonomi skal ikke være til hinder for å delta i 

konfirmanttiden. Ta kontakt hvis dere har behov for 

støtte, så finner vi  en løsning sammen. 

1.samling onsdag 18. september 2019                      

kl. 15.30—17.15  

 bli kjent med hverandre 

 Info om konfirmantåret 

 Mat og sosialt samvær 

 

Til deg som ønsker å 

være konfirmant i 

Fyllingsdalen kirke 

2019/ 2020: 

 

Velkommen til 

«Kick off» 

10.april 2019 

kl.18.00  

 

 

 

 

 

T i n g  d u  k a n s k j e  

l u r e r  p å . . .  
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P L A S S  F O R  A L L E  

T r o s o p p l æ r i n g  i  

F y l l i n g s d a l e n  k i r k e  

Hvilke dager er selve konfirmasjonen: 

  lørdag 2.mai og søndag 3.mai 2020. 

 

Dere velger selv dato når dere melder  dere på,                 

men vi forbeholder oss muligheten til å måtte 

bytte rundt siden det maks kan være 20 

konfirmanter pr. gudstjeneste!  

 

Påmelding til konfirmasjon skjer i  

Fyllingsdalen kirke onsdag 10. april 2019 

 kl. 18.00. Her vil du få viktig informasjon om 

konfirmantåret å møte årets konfirmanter, 

samt konfirmantlederne. Om du ikke har      

mulighet til å komme så kan du melde deg på 

via våre nettsider. Men vi anbefaler virkelig å 

 komme onsdag 10. april. 

 

 

ER DET NOE DU ELLER DE  

HJEMME LURER PÅ? 

Send gjerne en epost: 

 

ga973@kirken.no 

 

Alle som er født i 2005 som er oppført i kirkens                     

medlemsregister i Fyllingsdalen får denne invitasjonen.                

Dvs alle døpte, men også barn som ikke er døpt, men 

som regnes som «tilhørende» i kirken.                                                

Barn er «tilhørende» inntil de er 18 år dersom en av                     

foreldrene er  medlem i kirken, eller inntil foreldrene                                                   

(eller barnet selv når det er over 15 år)                          

melder barnet ut av kirken.  



Konfirmasjonstiden i Fyllingsdalen kirke 

består av tre ulike deler: 

1. Undervisning og gruppetid.  

   Annenhver onsdag samles ulike grupper i 

kirken etter skoletid. Vi spiser et lett måltid, 

deretter samles vi i kirkerommet til ulike 

opplevelser og undervisning. 

2. Gudstjeneste.  

I løpet av året deltar du på                                

8 gudstjenester.  

3. Aktiviteter.                            

Den kristne tro er mer enn teori. Vi vil også 

at du skal få gode opplevelser i gode       

rammer, - gjennom    aktiviteter,                         

opptredener og fasteaksjon, samt en                      

leir på Fjell-ly som er et fantastisk leirsted i                               

Fjell kommune. Leiren er en helg i februar.                                                 

 

 

 

Når året er over vil du forhåpentligvis ha 

blitt bedre kjent med deg selv og hva du står 

for og samtidig har du fått god kjennskap til 

Fyllingsdalen kirke :)  

Det er kapellan Eystein Wiig og                                   

kateket Gunn Waage Austad som vil ha                  

hovedansvaret for konfirmasjonsundervisningen  

gjennom hele året. Det er også flere fra staben i              

Fyllingsdalen kirke som vil være med i                   

konfirmantteamet. 

 

Velkommen som konfirmant i                            

Fyllingsdalen kirke! 

 

 

Husk «kick off»                                   

onsdag 10. april 2019 kl. 18.00      

for å melde deg på som                    

konfirmant 2019/20. 

 

Det er bare å møte opp og ta gjerne med deg                         

foreldrene dine. 

 

Du kan selvsagt også komme om du ikke er                       

sikker på om du vil være konfirmant i                                          

Fyllingsdalen kirke.                                                              

Kanskje denne ettermiddagen er med på å gi deg 

noen svar ?? 

Konfirmasjon i Fyllingsdalen  

kirke 

Konfirmanttiden gir en mulighet til å     

oppleve kirken på en ny måte. Denne tiden 

kan oppleves både som fin og litt vrien.  

Det er nemlig ikke alltid like lett å vite hva 

du skal mene, - hva du tror på, - hvem Gud 

er og hva du skal gjøre med livet etter hvert 

som du blir voksen. Som konfirmant vil du 

bli utfordret til å arbeide med flere av disse  

 

 

 

 

 

 

store spørsmålene.  I den sammenheng vil 

vi kanskje ha ulike utgangspunkt, men       

FELLES for alle er at vi er 

”UNDERVEIS” og at vi er mennesker med 

unik verdi.                                            

Du er velkommen til konfirmasjon i kirken 

uansett om du tror, tviler eller er bare         

nysgjerrig. Bli med på en spennende reise 

frem til den store konfirmasjonsdagen! 


