
Velkommen til 
infomøte

konfirmasjon 2020



Konfirmant i kirka?





Hva er kirkelig 
konfirmasjon?



• Konfirmasjon = confirmare
= styrke, bekrefte, stadfeste

• «Målet for konfirmasjonstiden er å vekke 
og styrke troens liv som gis i dåpen.»



Konfirmasjon før i tiden

• Påbudt ved lov fra 1736 til 1912. 

• Konfirmasjon nødvendig for å kunne ta 
militærtjeneste, gifte seg, være fadder
ved dåp, eller vitne i retten. 

• Dersom en ikke var konfirmert innen
fylte 19 år kunne man bli straffet.



«Jeg husker min egen konfirmasjon i 1895. 

Handlingen begynte klokken elleve om formiddagen 

og varte til bortimot tre om ettermiddagen. Hele tiden 

sto vi i kirkegangen i skipet. Det var en hard 

påkjenning. Flere besvimte, og klokkeren hadde sin 

fulle hyre med vannglass og med å få de som var 

dårlige ut i frisk luft, eller plassert i stolen. Flere gikk 

pladask i gulvet så blodet rant.» 



Konfirmasjon i dag

• Forbønn og velsignelse

• Fra konfirmasjonsdag til konfirmasjonstid

• Tid for å vokse, tenke, bli utfordret, være
uenig, få nye tanker, ha det artig



Noe av konfirmantopplegget
høsten 2019

• «Kickoff-lørdag»

• Konfirmantpresentasjon

• «Kirkesafari»

• Lysmesse

• Undervisning 1 gang i mnd i Bjugn 
menighetshus.



Konfirmantopplegget
våren 2020

• Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

• Weekend Mjuklia

• Undervisning 1 gang i mnd. 

• Konfirmasjonsdagen



Undervisning
i menighetshuset

• Etter skoletid

• Dere velger hvilken dag som passer best. 
Enten tirsdag, onsdag eller torsdag. Her kan
det skje endringer når vi har fått inn alle
påmeldinger. 

• 1 gang i måneden



Konfirmantbibelen Konflogg





Temaer for undervisning

• Hvem er jeg? 

• Hvem er Gud?

• Hvem var Jesus? 
Hva sa han?

• Døden og livet

• Vennskap

• Vanskelige valg

• Bønn

• Har kristen tro noe å 
si for livet vårt?

• +++



8 gudstjenester
• Et av kravene for å bli

konfirmert er at du deltar på 8 
gudstjenester.

• Av disse er det noen som er
obligatoriske:

1. Presentasjonsgudstjeneste

2. Ungdomsgudstjeneste

3. Lysmesse

4. Gudstjeneste på Mjuklia

5. Konfirmasjonsgudstjeneste

6. Gudstjeneste der 
konfirmant skal være med å 
hjelpe til. 





Valggrupper?



Fullstendig program
kommer over sommeren



Tips fra tidligere
konfirmanter

• Gå i kirka

• Gjør unna alle gudstjenestene tidlig og vær positiv!:)

• Pæææng

• Ikke spis under møtene, det blir grisete og alle vil smake

• Følg med i timene, og vær på gudstjenester

• Husk å gå i kirka

• #YOLO



Konfirmantavtalen

• Vi ønsker at konfirmasjonstiden skal være en 

innholdsrik og god tid for alle. Derfor er vi 

avhengige av å ha noen spilleregler. 

• En avtale mellom oss som er ansvarlige for 

konfirmantopplegget og dere som konfirmanter

og foresatte. 



Konfirmant og foreldre skal kunne forvente at:

• det gis ut et klart og tydelig program for 
konfirmantåret

• programmet ikke endres uten særskilt gode
grunner

• samlingene er godt forberedt

• at viktig informasjon gis skriftlig (sms og epost)



Leder skal kunne forvente at:

• konfirmantene prioriterer samlinger, gudstjenester
og andre arrangementer dette året.

• vi får beskjed i god tid når en konfirmant ikke kan
komme på en samling.

• Når vi får beskjed i forkant, er det lettere å finne gode løsninger. Ofte
kan en ta igjen samlingen med en annen gruppe. Ved sykdomsfravær
er det fint om dere sender en SMS til konfirmantansvarlig.



• konfirmanten møter i god tid til samlinger, 
gudstjenester og andre arrangementer.

• konfirmanten har med Bibel og annet
undervisningsmateriell til samlingene.

• alle samlinger preges av ro, orden og respekt både
for seg selv og andre. Mobbing vil ikke bli tolerert.

• det ikke brukes alkohol eller andre rusmidler på
samlinger og leir.



Hva koster det?
• Konfirmantåret koster 2250,-. Dette dekker

undervisningsmateriell, fotografering på 
konfirmasjonsdagen og leir.

• For de som melder seg på vil det etter
påmeldingsfristen komme brev med 
innbetalingsinformasjon.

• Vi ønsker å presisere at økonomi ikke skal være en 
hindring fra å delta i konfirmantopplegget. Ta 
kontakt for mer informasjon om dette.



Påmelding

Elektronisk påmelding: Gå inn på kirken.no/bjugn, 
og trykk på link for konfirmantpåmelding. 

• Det er en fordel om konfirmant og
foreldre/foresatte foretar påmeldingen sammen.

• Påmeldingfrist er 14. juni



www.kirken.no/bjugn

Nederst på denne siden 

finner du link til påmelding



Påmelding

Skriv inn mob.nr.  
Da får du tilsendt

passord.



Velg denne



Velg Bjugn sokn



Ikke døpt i Bjugn?

• Hvis du er døpt et annet sted enn i en av våre
kirker i Bjugn, leverer du en kopi av dåpsattesten
når du har meldt deg på. 
Hvis du ikke finner den, kan du ringe til den kirka
du ble døpt i og få tilsendt en ny. 

• De aktuelle attestene sendes til/leveres på Bjugn 
kirkekontor. 



Ikke døpt?

• Konfirmasjonstiden er åpen for alle. Du kan bli
med og se om dette er noe for deg, før du 
eventuelt bestemmer deg for å bli døpt.

• Er du ikke døpt, legger vi til rette for dåp i løpet av
konfirmasjonsåret.



Spesielle behov

Har konfirmanten behov for spesiell
tilrettelegging, er det viktig at vi får beskjed
om dette så tidlig som mulig, slik at vi kan
legge til rette for et tilpasset opplegg og
konfirmanten kan få en god opplevelse av
konfirmasjonstiden.



Kontakt oss
Konfirmantansvarlig
Ole Thomas Bientie Reiten
Tlf: 92213061
sogneprest@bjugn.kommune.no

Bjugn kirkekontor: 
Kirkekontoret, 
Bjugn Rådhus
kirkekontor@bjugn.kommune.no

Hjemmeside:
www.kirken.no/bjugn

Facebook:
facebook.com/bjugnmenighet

Se også: www.konfirmant.no


