
 

    

    

Nygård menighetsråd 
Alfred Offerdalsvei 30, 5164 Laksevåg 

   

Nygård 8. mai 2020 

                    Til alle i konfirmasjonsalderen på Nygård! 

 

                    Påmelding til konfirmasjonsundervisning.  

  Se hjemmesiden: www.kirken.no/nygaard 
 

Har du planer om å konfirmere deg i kirken til neste år? Da er du velkommen til kirken for å 

melde deg på. Vi har et spennende og flott opplegg å tilby, så du vil ikke angre på det! 

 

Konfirmasjonstiden er en god anledning til å tenke over en del sider av livet. Den er ment som 

en tid for avklaring og bevisstgjøring i forhold til egen tro og egne tanker. Det kan være en god 

idé å følge konfirmasjonsundervisningen, så kan du heller avgjøre senere om du vil konfirmere 

deg eller ei. 

Du kan velge mellom Tensing og «vanlig» undervisning.  

 

I vanlig undervisning skal vi innom mange ulike temaer på mange ulike måter. Tensing har 

mindre undervisning, flere arrangementer, samt at de øver og synger hver torsdag. Tensing-

konfirmantene får pizza hver gang og slipper med færre gudstjenester. Høydepunktet for 

begge alternativene er selvfølgelig 2. mai 2021 med stor konfirmasjonsgudstjeneste i kirken 

og selskap etterpå. 

 
 

                              Kom innom Nygård kirke tirsdag 16. juni i tidsrommet fra 

kl. 15.00 - 16.15. Da får dere informasjon om opplegget og kirken.  Ha med 

innskrivningspapirene som du tar ut fra nettpåmeldingen, hvis du har mulighet 

for utskrift. Hvis ikke ta bilde på mobilen av innskrivningen.  

NB! Påmeldingen skjer på nettet fra 18.mai kl 10.00. 
                     

 

 



Konfirmantopplegget koster kr. 1500,- uansett gruppe, og betalingen er bindende. Dette 

dekker alt det du må være med på (konfirmantleir, Lysmesse, media-kveld m.m.), samt bibel, 

annet materiell og konfirmantbilde.    

 

Oppstart i uke 35 med undervisning og orientering. Tensing-konfirmantene får egen 

kjøreplan. 

Presentasjonsgudstjenesten (obligatorisk frammøte) blir søndag 6. september kl. 11 i 

Nygård kirke. Det blir orientering for foreldre/foresatte og konfirmanter i forlengelsen av 

gudstjenesten. Sett av datoen!! 

 

Spørsmål? Ring mobil 48213324 eller send e-post til gg988@kirken.no 

 

Med hilsen 
Gunn Berit Guldbrandsen 
Gunn Berit Guldbrandsen 

Sokneprest                                   

          
 

 

  


