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Invitasjon til konfirmasjonstid i Bragernes kirke 2021-2022 

I konfirmanttiden er det tid og rom for å tenke og stille spørsmål og oppleve noe 

nytt. En tid for å lære mer om Gud, kirken, deg selv og om andre mennesker. 

 

Temaer vi skal utforske sammen er: Hvor kommer jeg fra? Hva skal jeg bruke 

livet til? Finnes Gud? Vennskap og menneskeverd. Sorg og glede. Mote og 

mobbing. Kjærlighet, seksualitet og samliv. Miljø og rettferdighet. Hvordan kan 

jeg bety noe for andre? Hvem er Jesus? 

 

Hva er konfirmasjon? Ordet konfirmasjon kan 

bety både «å bekrefte» og «å gjøre sterk». 

Konfirmasjonshandlingen er en 

forbønnshandling hvor vi ber Gud om å velsigne 

og å styrke hver enkelt konfirmant. 

Konfirmasjonstiden handler om å lære og å 

forstå litt mer, men like mye handler det om å 

oppleve, tenke, og samtale om viktige ting 

sammen. 

Du er inne i en viktig fase av livet med mange tanker, følelser og muligheter. Alt 

dette er det rom for. Her hører du med – med hele deg. 

 

Informasjonsmøte 

Det ligger en god del informasjon om konfirmantopplegget på hjemmesiden vår 

www.bragerneskirke.no. I utgangspunktet skulle vi hatt et informasjonsmøte 

19.mai som vi dessverre må avlyse på grunn av restriksjonene. Det er bare å ta 

kontakt ved spørsmål til Sol - sv455@kirken.no.  

  

 

 

 

 

 



   

Leir 

Ved siden av det som skjer av samlinger og 

gudstjenester i Bragernes kirke, begynner vi 

undervisningen med at vi reiser på en ukes 

konfirmantleir. Vi ønsker å gi deg gode 

opplevelser sammen med venner og ledere. 

Vi reiser til Camp Uvdal siste uken i skolens 

sommerferie 09.-15. august 2021. Leiren vil 

utgjøre en stor og viktig del av 

konfirmantopplegget i menigheten, og det er 

derfor viktig at alle som skal følge konfirmantopplegget i Bragernes menighet 

deltar på leiren. Vi ber derfor at dere holder av disse dagene. Siden store deler 

av konfirmantopplegget gjennomføres på leiren, vil det (i all hovedsak) bli én 

samling i måneden resten av konfirmantåret. Skulle det allikevel vise seg 

umulig å delta på leiren, ber vi om at dere tar kontakt. 

Når vi sender ut denne invitasjonen er det fortsatt usikkert hvilke føringer 

helsemyndighetene vil legge videre med tanke på Koronaviruset. Vi planlegger 

å reise på leir i august, men dersom retningslinjene fra helsemyndighetene 

tilsier at vi ikke bør gjennomføre leir, vil vi legge opp til en bo -hjemme leir i 

Drammen. Vi tar en endelig avgjørelse på om det blir leir eller ikke før skolens 

sommerferie begynner. 

 

Jeg er ikke døpt – kan jeg konfirmeres? 

Du er velkommen til å delta i konfirmantopplegget selv om du ikke er døpt. 

Dåpen er en forutsetning for å delta i den avsluttende forbønnsgudstjenesten. 

Hvert år er det flere konfirmanter som blir døpt, dette finner vi ut av sammen.  

  

En konfirmanttid for alle 

Uansett funksjonsevne har alle rett til en god konfirmanttid. Er det behov for 

individuell tilrettelegging, ta kontakt så snart det lar seg gjøre. 

Døvemenighetene har et eget konfirmanttilbud. Se dovekirken.no 

 

Pris 

For de som melder seg på som konfirmanter, vil det etter påmeldingsfristen 

komme brev i posten med nærmere orientering om konfirmantleir og 



   

samlinger, samt innbetalingsgiro. Totalt koster konfirmanttiden i Bragernes  

kr. 2000,- per konfirmant – inkludert leir. Forfall på konfirmantavgiften er før 

konfirmantleiren. Samtidig ønsker vi å presisere at økonomi ikke skal være en 

hindring fra å delta i konfirmantopplegget. Ta kontakt for mer informasjon om 

dette.  

 

Slik melder du deg på som konfirmant 

Gå inn på www.bragerneskirke.no, velg konfirmasjon og Konfirmant 2022 og 

fyll ut skjema for innskriving. Dersom du ikke er sikker på alt som skal fylles inn, 

skriv det du vet og send inn, så ordner vi det som mangler senere. Har du 

særskilte behov, ta kontakt i god tid, så legger vi til rette i samarbeid med dere.  

Frist for å melde seg på 1.juni 2021.  

Vi ønsker at konfirmanttiden skal være en god og lærerik tid for alle 

konfirmantene, fylt med fine opplevelser, erfaringer og kunnskap til å ta med 

seg videre i livet.  

 

Har du spørsmål, send epost til: sv455@kirken.no 

 

Velkommen som konfirmant i Bragernes kirke! 

 

 

 

 

Sol Trogstad Vråle            Margrete S. Johansen  

Kateket/undervisningsleder          Konfirmantprest 
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