
 

I RØNVIK KIRKE 

 

Hvert år konfirmeres omkring 40 000 konfirmanter i Den 

norske kirke. Nå er det din tur! Du er hjertelig velkommen 

til å bli konfirmant i Rønvik kirke!   

Innlogging til påmeldingsskjema gjøres på 

www.kirken.no/ronvik-kjerringoy  

Påmelding til konfirmasjon i Rønvik (skriftlig på nett) 

innen torsdag 20.juni 

Informasjonssamling om konfirmantopplegget blir onsdag 

28.august kl.18.00. Da er konfirmant og foreldre/foresatte 

velkommen.  

Vel møtt som konfirmant i Rønvik kirke!  

 

http://www.kirken.no/ronvik-kjerringoy


Kontaktinformasjon:  
Vi svarer på spørsmål om konfirmasjon 

Kateket Linn Marit D. 
Knutsen 
 tlf: 48895354  
e-post: 

LK444@kirken.no  

Prest Torkel Irgens  
tlf: 90831739  

e-post: 
ti886@kirken.no  

 

HVA ER KONFIRMASJON? 

Konfirmasjon betyr å bekrefte. Gud bekrefter det løftet han gav deg i dåpen. 

Konfirmasjon er en forbønns og velsignelseshandling.  Konfirmasjon og dåp henger 

sammen. Hvis du ikke er døpt, kan du bli det i løpet av konfirmasjonsåret.  
 

Konfirmasjonsdatoer 2020: 

2. og 3.mai Saltvern, 9 og 10.mai Løpsmark og Rønvik, 23.August for de som reiser på 

Camp Norefjell.  
 

UNDERVISNINGSOPPLEGGET 

Kateket, menighetspedagog, 

menighetsarbeider, ungdomsprest og 

sokneprest vil delta i 

konfirmantundervisningen. Det vil bli flere 

grupper med konfirmanter. Gruppene 

samles på ukedager, helger og noen på 

tur/leir.  

Konfirmasjonstiden i Rønvik består 

av: Vennskap og fellesskap, bibel, dåp, nattverd, mat, musikk, teater, 

forming og kunst, kultur, film, leir, sport, globalt engasjement, natur og 

miljø, etikk, og ikke minst tro, tvil og gudstjeneste. Det blir grupper som 

tar for seg de store og små spørsmålene.  

Vi har ikke alle svarene, men sammen kan vi samtale omkring temaer og erfare 

hvordan vi utvide horisonten og kunnskapen vår med gode opplevelser gjennom 

ulike former for aktiviteter.   

mailto:LK444@kirken.no
mailto:ti886@kirken.no
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LEIR: Mange konfirmanter vil bli med på konfirmantleir. Det 

finns flere muligheter: Dette behøver du ikke bestemme nå, 

men tenke gjennom til vi møtes onsdag 28.august kl.18.00  

Friluftsliv med leir: Bruke noe av konfirmasjonstiden ute i Guds frie natur. Turer 

rundt bålpanna med gode samtaler. Overnattingstur til Lønsdal turisthytte med skitur 

i mars. 

Camp Norefjell 2020 Vi deltar på Norges KFUK-KFUMs leir på Norefjell en uke 

sommeren 2020. Leiren på Norefjell inneholder sceneshow, konserter, seminarer og 

masse aktiviteter hver dag. Du får interessant undervisning, det sommer og sosialt, 

du møter ungdommer fra hele landet. Å være på leir er et minne for livet! I løpet av 

skoleåret vil det også være vanlige temasamlinger. Konfirmasjonsdagen blir i august 

2020. Les mer om leiren her:  

https://kfuk-kfum.no/aktiviteter/ungdom/camp-norefjell  

Høstfestival er det andre leiralternativet med en lokal leir på Hunstad, men sammen 

med konfirmanter fra hele Nordland. Det er Nordland KFUK-KFUM som arrangerer 

denne leiren. Den er 21.-24. november.  

Samisk konfirmantleir er et tilbud til samiske konfirmanter fra hele landet. De som 

ønsker å delta kan delta i en av gruppene her i Rønvik og i tillegg være med på leiren. 

Leiren er på våren 2020, dato kommer til høsten. Det gir alle en mulighet til å delta på 

en landsdekkende leir sammen med andre samiske kristne ungdommer. Leiren varer i 

tre dager og vil være et supplement til den konfirmantopplæringa som skjer i 

lokalmenighetene, der deltakerne blir konfirmert. Følg med på 

www.kirken.no/samisk  

Døvekirkens konfirmantleir Det er mulig som hørselshemmet å delta på Døvekirkens 

konfirmantleir. Den er felles for konfirmanter fra hele landet. Du kan delta i 

undervisningen her i kirken i tillegg til å være med på leieren. Døvekirken tilbyr også 

egne konfirmantopplegg for døve. Se mer på www.dovekirken.no 

Alternativt opplegg: Alle kan være konfirmant uansett funksjonsnivå. Vi legger til 

rette slik at alle kan delta utfra sine egne forutsetninger. Vi har god erfaring både 

med en-til-en undervisning hvis det er det beste for konfirmanten, eller i gruppe 

sammen med flere, ikke i en stor gruppe.  

Det er viktig at du/dere som ønsker tilrettelegging tar kontakt med oss så snart 

som mulig slik at vi kan legge til rette i god tid før undervisningen starter.  

 

https://kfuk-kfum.no/aktiviteter/ungdom/camp-norefjell
http://www.kirken.no/samisk
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PÅMELDING TIL KONFIRMASJON 2020:  

Påmelding skjer via link på hjemmesiden 

 www.kirken.no/ronvik-kjerringoy 

NB: Påmeldingsfrist torsdag 20.juni 

VI TRENGER DISSE OPPLYSNINGENE: 

-konfirmantens personnummer  
(11 siffer) 
-foreldre/foresattes personnummer  
(11 siffer) 
-adresse 
-mobiltelefonnummer til konfirmant 
og foreldre/foresatte 
-hvor konfirmanten er født (by/sted) 
-når og hvor konfirmanten er døpt  
(Hvis konfirmanten ikke er døpt, kryss av for dette) 
-dersom det er noe vi trenger å ta hensyn til i forhold til konfirmanten så skriver 
dere det i kommentarfeltet, f.eks ønske om konfirmasjonsdag, allergier mm.  
-last opp bilde av konfirmanten 
-kryss av for tillatelse til å publisere navn/bilde  
NB: Du får automatisk kvittering på e-post om at påmeldingen er mottatt. Hvis 

du ikke får kvittering, ta kontakt.  

Konfirmantavgift 
Pris pr konfirmant kr 1750 på Vipps #86392, merk med 

konfirmantens navn 

Hvis du skal delta på leir, kommer det en avgift i tillegg 

som etterbetales på et senere tidspunkt.  

Prisen på leir, er avhengig av reisevei og lengden på 

leiren. Mer info kommer på møtet i august 

Hvis noen skulle ha problemer med å betale 

konfirmantavgiften i sin helhet, så ta kontakt, så 

ordner vi dette på den måten som passer for dere.  

http://www.kirken.no/ronvik-kjerringoy

