
Tomt 

Tomt felt 

Konfirmasjon 

Selve konfirmasjonsdagen er 07 

og 08.mai 2022. Du får den 

dagen du ønsker ved 

påmeldingen. Fordeling per 

klokkeslett sendes ut i august. 

 

Hva skal vi? 

Gjennom konfirmantåret vil 

ungdommene være med på 

ulike type samlinger. Vi skal 

blant annet:  

- Delta på konfirmantuka. 

-Delta på og være medhjelpere 

på gudstjenester.  

-Samle inn penger til 

hjelpeorganisasjonen – Kirkens 

Nødhjelp.  

-Bli bedre kjent med seg selv og 

de andre på skoletrinnet.  

-Diskutere og lære mer om: 

kirken, Jesus, bibelen, diakoni, 

gudstjeneste, musikk, 

ungdomstid og egne valg. 

 

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. Ta kontakt så finner vi 

dato for dåp sammen.  

 

 
  

Hilsen oss i Bragernes kirke. Ved spørsmål kontakt 

gjerne Sol Vråle - sv455@kirken.no 

Nå  

er det 

din tur 



 

Tomt 

 

 

Neste år kan du feire din konfirmasjonsdag!  

Velkommen som konfirmant i Bragernes kirke! 

En tid for 

fellesskap 

og til å 

tenke selv 

I konfirmasjonstiden er det rom for å 

utforske mange viktige sider av livet 

sammen med andre. Som konfirmant 

får du lære mer om deg selv, om tro, 

om Gud og den verden du er en del 

av. Velkommen! 

Vi gleder oss til å bli kjent med deg! 

 
All tidligere utsendt informasjon og 

link til påmelding finner du på våre 

hjemmesider www.bragerneskirke.no 

– velg konfirmasjon – konfirmant 

2022. Vi har også en facebookside: 

Bragerneskonfirmant 2021-2022.  

Pris 

Konfirmasjons undervisningen er 

sponset av Bragernes menighetsråd 

og dermed gratis for alle 

konfirmanter.  
 

Konfirmasjon er for alle 

 

Alle er velkommen til 

konfirmasjonstid i kirken – både du 

som tror, tviler, er usikker, ikke tror, 

ikke har tenkt på sånt før eller er 

nysgjerrig. 

Alle mennesker er forskjellig, og 

trenger ulike tilpasninger. Uansett 

funksjonsevne har du rett til en god 

konfirmanttid. Har du behov for 

individuell tilrettelegging, er det bare 

å ta kontakt med kirken.  

Døvemenighetene har eget tilbud 

med undervisning på tegnspråk i 

tegnspråkmiljø for deg som er 

døv/hørselshemmet. Se mer på 

dovekirken.no. 

 

KONFIRMANTUKA 2021 

Vi starter opp konfirmantåret med 

leiruke hjemme i Drammen 09.-

15. august 2021. 

Konfirmantene bor hjemme, men 

møter i kirken hver dag for 

samlinger, aktiviteter og sosialt 

samvær. Alt som skjer her vil 

være i tråd med 

smittevernreglene som gjelder. 

Denne konfirmantuka 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. Gi 

beskjed snarest om du allikevel 

ikke kan delta på leir.  

Ta med bibel og kristuskrans 

(deles ut første dagen.) Det er 

også lurt å ha med egen 

vannflaske. Vi serverer mat flere 

av dagene. Ta med ekstra 

matpakke hvis du har behov for 

dette.  

 

Mandag 09.aug: Oppmøte i 

kirken kl 18:00. Velkomstsamling 

og kveldsbønn. Ferdig kl 21:15. 

Tirsdag 10.aug: Oppmøte kl 

09:30. Ferdig ca kl 14:30. 

Onsdag 11.aug: Oppmøte kl 

09:00. ca kl 16:00. 

Torsdag 12.aug: Oppmøte kl 

15:45. Ferdig kl 21:15. 

Fredag 13.aug: Oppmøte kl 

15:45. Ferdig ca kl 22:00. 

Lørdag 14.aug: Fri. 

Søndag 15.aug Oppmøte i kirken 

kl 10:00. 

Presentasjonsgudstjenesten 

begynner kl 11:00 – den er åpen 

for alle. Rett etter gudstjenesten 

er det et kort informasjonsmøte 

for konfirmanter og foreldre i 

kirken.  

 

 

 

 

 

http://www.bragerneskirke.no/

