
 

 

 

 

Når, hvor og hvem!  
 

Det blir PRESENTASJONSGUDSTJENESTE 5.september kl.11 i 

Laksevåg kirke. I gudstjenesten blir navnet på konfirmanten ropt opp, og 

sammen med alle de andre kommer konfirmanten fram og mottar kon-

firmantbibelen. Menigheten ber særskilt for konfirmantene i forbønnen.  

Etter gudstjeneste blir det et lite informasjonsmøte.  

 

Det blir sendt ut brev rundt skolestart om oppstart av konfirmantunder-

visningen.  

 

Alle konfirmantene må delta på 8 gudstjenester i løpet av konfirmasjons-

tiden. Noen av disse velger man selv. Konfirmasjonen blir 8. mai 2022. 

 

Det koster kr 1200,- å være konfirmant i Laksevåg menighet. Beløpet 

dekker Bibel, undervisningsmateriell, weekend, konfirmantfotografi, 

m.m. 
 

Hovedansvarlig for konfirmasjonsundervisningen vil være sokneprest 

Kirsten Olsen. 
 

Ja, jeg vil melde meg på!  
 
Konfirmantpåmelding skjer på Laksevåg menighets nettside. 

Se kirken.no/laksevag Bilde, og dåpsattest hvis du er døpt annet sted enn 

i Laksevåg kirke, ønskes mottatt. 

Har du spørsmål ta kontakt med  

Kirsten Olsen, 99229224 el. e-post: ko727@kirken.no 
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Hva sier du?  
Det er ditt valg, og det er tid for å tenke på det - konfirmeres eller 

ikke? I så fall, skal det skje i kirken?  

Konfirmasjonstiden er en god anledning til å tenke over sider av 

livet vi enten er mye eller lite opptatt av, men som er viktig uan-

sett - nemlig alt som har med Gud, Jesus og kirken å gjøre.  
 

* Fakta: Bibelen er blant verdens mest leste bø-

ker, oversatt til over 2000 språk. 

 

Bibelen påstår å angå mennesker til alle tider – som Guds ord. Er 

det sant? Er Bibelen Guds ord? Har den noe å si til oss i dag?  
 

* Fakta: Over 70 % av den norske befolkning er 

medlemmer i Den norske kirke. 

 

*Fakta: Ca 60 % av alle norske barn døpes i 

Den Norske kirke.  

 

Sannsynligheten er stor for at du ble døpt da du var ganske liten. 

Den gang ble du i så fall tegnet med korsmerket, som et vitnesbyrd 

om at du skulle tilhøre den korsfestede og oppstandne Herren Je-

sus. Hva vil det si, å tilhøre Gud? Betyr det å miste sin frihet, sin 

vilje, sitt eget liv? Eller kan det, som kirken lærer, være å finne 

seg selv og nettopp friheten – fordi Gud kjenner deg best og vil 

deg godt?  
 

* Fakta: Ca 85 % av alle begravelser i Norge, er 

kirken rammen for  

avskjeden.  

 

 

 

Jo, det er lenge til, men hvordan ville du at avslutningen av livet 

helst skulle være? For den kristne kirke er selv ikke døden bare 

håpløshet og fortvilelse. Like før Jesus døde, sa han at han gikk 

for å gjøre i stand et sted for sine disipler. Vårt håp er å få være 

sammen med Gud i himmelgleden en gang. Er det ditt håp også? 
 

* Fakta: Ca. halvparten av alle norske ung-

dommer konfirmerer seg i kirken. 

 

Du har et valg. I Laksevåg menighet vil vi gjøre konfirmasjonsti-

den innholdsrik og betydningsfull, utfordrende og morsom! 
 

Velg mellom to alternative måter å gjennomføre konfirmasjonsti-

den på*: 

1) Konfirmasjonsundervisning med samlinger annenhver uke i 

kirken.  

 

2) Deltakelse i Nygård TenSing, Laxing – med øving hver uke, 

og noen egne samlinger. 
 

Enkelte fellessamlinger kommer i tillegg.  

*Endringer i undervisningsopplegg kan forekomme. 

 

Konfirmasjonstiden er ment som tid for bevisstgjøring og avkla-

ring i forhold til egen tro og egne tanker. Man kan godt være kon-

firmant og følge konfirmantundervisningen i menigheten, uten at 

man dermed er nødt til å stå konfirmant i mai.  

 

Fyll konfirmasjonstiden med innhold!  

Velkommen til Laksevåg kirke! 

 


