
 

Hva er  

konfirmasjon? 

Hvordan bli  

konfirmant? 

Vær ikke redd! Jeg har løst deg ut, 
jeg har kalt deg ved navn, du er min. 
Går du gjennom vann, er jeg med deg, 
gjennom elver, skal de ikke flomme over 
deg. Går du gjennom ild, skal du ikke svi 
deg, og flammen skal ikke brenne deg. 
For jeg er Herren din Gud, Israels  
Hellige, som frelser deg.  
Fordi du er dyrebar i mine øyne, høyt 
aktet og jeg elsker deg.  
Vær ikke redd, for jeg er med deg! 

Profeten Jesaja kapittel 43  

Har du spørsmål om konfirmasjon i  

Bragernes kirke? 

Ta kontakt! 

 

Bragernes menighet 

Kirkegt. 7 

3016 Drammen 

 

tlf. 32 98 91 00 

post.drammen@kirken.no 

www.bragerneskirke.no 

 

Du finner oss også på facebook! 

Konfirmasjon 

07.06.18 PEKB 



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. 

Konfirmantene er inne i en viktig fase av livet 
med mange tanker, følelser og muligheter. 
Alt dette er det rom for. Her i kirken hører vi 
til – med hele oss. 

 

Når er selve konfirmasjonen? 
Selve konfirmasjonshandlingen foregår i  
konfirmasjonsmessene lørdag og søndag 
andre helgen i mai hvert år. Konfirmanten 
velger selv dag ved påmelding 

En konfirmasjonstid 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 

 

Hvordan melde seg som konfirmant? 

Hver vår sendes det ut invitasjon til alle som 

fyller 14 år det aktuelle året og er  

medlemmer av Den norske kirke.  Du er  

velkommen til å bli konfirmant selv om du 

ikke har fått invitasjon. Det holdes et infor-

masjonsmøte i mai og påmeldingsfristen er i 

starten av juni. Påmelding skjer på vår  

nettside www.bragerneskirke.no.  

Hva inneholder konfirmasjonstiden? 

I Bragernes menighet begynner vi  
konfirmasjonstiden med å reise en uke på leir 
sammen siste uke i skolens sommerferie.  
På leiren har vi temasamlinger, «kreativ 
mestring», måltider,  gudstjenester, skogstur, 
kanopadling, mye sosialt med mer. 
 
Resten av konfirmasjonstiden er det  
samlinger ca. én gang i måneden. I tillegg del-
tar konfirmantene på minst 8 gudstjenester i  
løpet av konfirmasjonstiden. To av disse 
gudstjenestene er konfirmanten med som 
ministrant (medhjelper). Konfirmantene er 
også med på Kirkens Nødhjelps årlige  
innsamlingsaksjon før påske.  
 

Jeg er ikke døpt  
  – kan jeg konfirmeres? 

Du er velkommen til å delta i konfirmantopp-
legget selv om du ikke er døpt. Dåpen er en 
forutsetning for å delta i den avsluttende 
konfirmasjonshandlingen. Hvert år er det  
flere konfirmanter som blir døpt, dette finner 
vi ut av sammen.  


