
 

Informasjonshefte: 

 

 Konfirmant 2020 
 

 
 

 

Skoger og Konnerud menigheter 
 

 



Skal JEG bli konfirmant? 
 

Kanskje du allerede har bestemt deg for å bli konfirmant i kirken, eller kanskje du fortsatt lurer på 

hva du skal velge? Før du tar endelig stilling til dette spørsmålet er det fint om du leser dette 

informasjonsheftet. Du kan også ha mottatt et hefte i posten, Konfirmant 2020, som er sendt til de 

som er født i 2005. Disse heftene kan gi svar på noen av spørsmålene du har. 

 

 

Hva er konfirmasjon? 
 

Ordet konfirmasjon betyr å bekrefte eller stadfeste. I gamle dager ble det lagt vekt på at 

konfirmantene bekreftet dåpsløftet. Det kan de som ble konfirmert første halvdel av 1900-tallet 

fortelle om. 
 

Men tidene forandrer seg, og konfirmantordningen har forandret seg. Det vi legger vekt på nå er at 

det er Gud som bekrefter det ”ja” som han gav oss i dåpen. 

Gud sa ja til oss da vi ble født. 

Gud sa ja til oss da vi ble døpt. 

Gud sier ja til deg som blir døpt som konfirmant. 

Gud sier ja til deg når du blir konfirmert. 
 

Mange tenker at konfirmasjonsdagen er den viktigste dagen i konfirmantåret, og det er riktig at det 

en viktig dag. Men vi legger også vekt på at konfirmasjonstiden er en tid da du har mulighet til å bli 

bedre kjent med Gud. Det er en opplæringstid. På en måte kan vi si at konfirmasjonstiden her i 

Skoger og Konnerud er et kurs som starter med konfirmantleiren og som avsluttes på 

konfirmasjonsdagen. 

 

 

 

 

Hva skjer på konfirmasjonsdagen? 
 

På konfirmasjonsdagen kommer konfirmanten  

fram til alteret og kneler ned. Kateket og prest 

legger hånden på hodet til konfirmanten og ber  

en bønn for hver enkelt konfirmant.  

 

Gudstjenesten er en høytidelig ramme  

for dagen. Den største forskjellen på kirkelig  

konfirmasjon og annen konfirmasjon er nettopp  

det med bønnen. 

 

 

 



Hva med meg som ikke er døpt? 

 

Lurer du på om du kan melde deg som konfirmant selv om 

du ikke er døpt?  

Svaret er ja! Du er hjertelig velkommen som konfirmant! 

 

Hvert år er det noen av konfirmantene som ikke er døpt. I 

løpet av konfirmantåret vil du få opplæring i den kristne tro, 

og du får selv være med å velge om du skal bli døpt.  

 

For å bli konfirmert må du bli døpt. 

 
 

 

Konfirmantåret består av: 
1. Leir eller hjemmekonfirmant:  

o Undervisning/ arbeidsoppgaver 

o Aktiviteter 

2. Gruppeundervisning 

o Ca. hver 3. uke 

3. Fellessamlinger 

4. Gudstjenester (totalt 8) 

o Noen gudstjenester som er obligatoriske; 

slik som presentasjonsgudstjeneste, 

samtalegudstjeneste og konfirmasjonen 

o Noen gudstjenester vi anbefaler 

o Noen du velger selv når du skal gå 

o Til sammen 8 gudstjenester 

5. Tjeneste 

o Fasteaksjonen 

o Tjenesteoppgaver 

6. Deltagelse 

o Kirkens ungdomsarbeid 

o Nattcupen 

 

Hjemmekonfirmant: 
Hvis du ikke har anledning til å reise på leir er 

Hjemmekonfirmant et alternativ, og du følger da et 

opplegg som er laget av Sjømannskirken. Det er en 

nettbasert ordning, hvor du svarer på oppgaver. En av 

konfirmantlærerne vil gi tilbakemeldinger på de 

oppgavene du har besvart 

1. Hjemmekonfirmanter gjør oppgaver 

2. Hjemmekonfirmanter følger undervisningen i 

grupper/fellessamlinger sammen med de som har 

vært på leir 

 

Spesielle behov: 
Har du en konfirmant med spesielle behov? 

Ta kontakt for en samtale, slik at vi sammen kan finne 

den beste løsningen for din konfirmant 
 

 

 

 

 

 

Alle leverer digital innmelding: 
Ta kontakt om det ikke er mulig for dere å levere digital innmelding 

 

Konfirmantskjema finner dere under: https://minkirkeside.no/drammen 
 

Hjemmeside for menighetene: 

Felles informasjon om konfirmasjon for Konnerud og Skoger: www.konnerudkirke.no 

 

https://minkirkeside.no/drammen
http://www.konnerudkirke.no/


Sommerleir: 12. – 16. august 2019 
 

Sole gjestegård, Noresund 
 

 
 

Sole gjestegård, Noresund, ligger like ved Krøderen. Det er fine bademuligheter i nærheten av 

leirstedet, og det er gode muligheter for ulike uteaktiviteter.  

                 
 

Konfirmantene dramatiserer bibeltekster                   

 

 

I forbindelse med bading trenger vi en 

bekreftelse hjemmefra om at det er greit at 

konfirmanten bader. Det vil alltid være ledere 

til stede når det bades. 

 

I løpet av dagene på leir vil det være en del 

undervisning. Resten av dagen brukes til ulike 

ute- og inneaktiviteter og ulike samlinger for 

ledere og konfirmanter. 

  
Har du lyst å vite mer om leirstedet kan du gå 

inn på: https://gulsrudbooking.no/steder/sole



 

Høstleir: 30. september – 4. oktober 2019 
 

Aarholt-tunet gjestegård 
 

Aarholt-tunet er et småbruk som ligger 12 

km. fra Stokke sentrum. For noen år siden 

gjorde Svein og Ingfrid Aarholt om familie-

gården til gjestegård/leirsted. 

 

 
 

Låven er bygget om til spisesal, og under-

visningen skjer i amfiet under spisesalen. 

Småhusene rundt tunet er gjort om til internat, 

og bryggerhuset har både peisestue og 

soverom. I tillegg er det to stabbur med 

sengeplass til flere. På gården er det ulike dyr.  
 

 
 

I løpet av dagen vil det være en del 

undervisning. I tillegg vil det også være god 

tid til ulike aktiviteter ute og inne. 

 

Dyrene er plassert et stykke unna internatene, 

så det er fullt mulig å være på leirstedet uten å 

ha nærkontakt med dyrene. For de som har 

alvorlige problemer med dyreallergi kan opp-

holdet på Aarholt-tunet by på utfordringer. Ta 

kontakt hvis det er noe dere lurer på. 

 

 

 
 

Vil du vite mer om stedet kan du gå inn på 

hjemmesiden til leirstedet: 

http://www.aarholt-tunet.no 

 

 
 

 

http://www.aarholt-tunet.no/


 For at samlingene skal bli bra for alle, må vi ha noen regler: 
 

Respekt - ansvar - omsorg 
 

1. Respekt 
Her skal du møte respekt, ansvar og omsorg – og vi forventer at du viser det samme i forhold til de 

du møter i konfirmanttiden. Kirken er et hellig hus, og vi forventer at du viser respekt for det! 

Hærverk og ødeleggelser medfører erstatningsansvar. Røyking er ikke tillatt på 

leirstedet/leirområdet eller i kirkens lokaler. 

 

2. Møt presis til timen 
Det forstyrrer når noen kommer for seint til timene. Hvis noen stadig kommer for seint eller stadig 

må gå for tidlig må de regne med ekstraundervisning eller hjemmearbeid. 

 

3. Fravær 
Ved fravær gir foreldre/foresatte beskjed om dette på telefon, e-post eller sms. (Se adresse/ 

telefonnummer under). Mer enn to fravær fører til ekstraundervisning. 

 

4. Bruk av mobiltelefon 
I forbindelse med undervisning og andre samlinger skal mobiltelefonen være avslått. Når vi drar på 

leir skal mobiltelefonen være igjen hjemme. 

 

5. Rydd etter deg 
Rydd opp etter deg! Søppel kastes i søppelkurver, flasker tar du med eller setter det fra deg på egnet 

sted (i kirken betyr det at du setter det på kjøkkenet). 

 

6. Rusmidler er ikke tillatt 
Det er ikke lov å nyte eller ha med seg alkohol eller narkotiske stoffer i kirken, på leir eller i 

forbindelse med andre samlinger for konfirmantene. Ved mistanke om at alkohol eller andre 

rusmidler er medbrakt kan hovedleder sjekke deltakerens bagasje. På leiren vil brudd på dette føre 

til hjemsendelse på foreldrenes regning. 

 

 

 

 

 

For å komme i kontakt med kateketen kan følgende e-postadresse og telefonnummer brukes: 

Kateketen: 32 98 92 88 eller e-post: kv298@kirken.no  

KUN på leir og nattcup brukes følgende telefonnummer: 948 58 792 

 

mailto:kv298@kirken.no


Konfirmantåret 2019 – 2020 
Konfirmantåret starter til forskjellig tidspunkt, avhengig av hvilket alternativ du velger. De 

som skal på sommerleir møter vi første gang i forbindelse med at vi reiser på leir. De som skal 

på høstleiren møter vi i begynnelsen av oktober. Konfirmantundervisningen begynner etter 

høstferien.  

 

I år har vi tre alternativer som konfirmantene kan velge mellom. På påmeldingsskjemaet kan 

du skrive hvilket ønske du har på 1. plass og 2. plass.  

 

 

Alternativ 1 - SOMMERLEIR: 

Sommerleir på Strand 12. – 16. aug. 

Undervisning oktober - april ca. hver 3. uke 

 

 

Alternativ 2 - HØSTLEIR: 

Høstleir på Aarholt-tunet 30. sept. – 4. okt. 

Undervisning oktober - april ca. hver 3. uke 

 

 

Alternativ 3 – Hjemme-konfirmant:   

Egne samlinger/oppgaver i løpet av høsten og våren,  

i tillegg til undervisning oktober - april ca. hver 3. uke. 

 

Konfirmanter med spesielle behov, som ikke kan følge vanlig undervisning, vil kunne delta i et eget 

opplegg. Ta kontakt om det gjelder din sønn/datter! 

 

 

Undervisning  

I løpet at konfirmantåret skal konfirmantene 

delta på undervisningssamvær ca. hver tredje 

uke (dobbeltime). 
 

Presentasjonsgudstjeneste i Skoger kirke 8. 

september kl. 11.00 (Skogerkonfirmantene) 

og i Konnerud kirke 20. oktober kl. 11.00 

(Konnerudkonfirmantene). 
 

Foreldremøte 

Det planlegges en samling for foreldrene til 

konfirmanter fra begge menighetene 21. 

november og før påske for både konfirmant 

og foreldre/foresatte. Mer info senere! 
 

Gudstjenester 

Konfirmantene skal delta på minst  

8 gudstjenester, deriblant presentasjons-

gudstjenesten, samtalegudstjenesten og 

konfirmasjonsgudstjenesten. De fleste 

gudstjenester er søndager kl. 11.00, men noen 

gudstjenester er på andre tidspunkter. 
 

 

 

Nattcup 

Konfirmantene deltar på Nattcup i 

Drammenshallen 14.-15. februar; 

konfirmantene stiller med lag, og noen deltar 

også som supportere. Arrangementet foregår 

natt til lørdag kl. 22.00-kl. 08.00.  
 

Fasteaksjonen 

Konfirmantene deltar på Kirkens Nødhjelps 

årlige innsamlingsaksjon: Tirsdag 23. mars 

 

Samtalegudstjenester 

En gudstjeneste konfirmantene har ansvar for 

sammen med de ansatte. Dette markerer 

avslutningen på konfirmantåret. 
 

Tjenesteoppgaver (hjelpe til med noe/hjelpe andre) 

Gudstjenestemedhjelpere. Diakonikonfirmanter 

med mer. 

 

 

 

 

 

 



Konfirmasjonsdager 2020 
 

 

Konnerud kirke 

 

Lørdag 2. mai  

Søndag 3. mai  

Søndag 10. mai 

 

Skoger kirke 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag 14. juni 

 

Hva koster det? 
 

 

Konfirmantavgiften for konfirmanter på leir er i år kr. 2.900,- 
Søskenmoderasjon er på kr. 400,- pr. konfirmant (dvs. tvillinger får rabatt på kr. 800,-) 

Konfirmantavgiften for hjemmekonfirmanter er i år kr. 1.200,- 
Søskenmoderasjon er på kr. 200,- pr. konfirmant. 

 

Konfirmantavgiften dekker utgiftene til hele konfirmantåret – hele ”kurspakken”. 

Beløpet kan betales samlet eller deles i to like deler – og må være betalt innen 20. juli. 

Betales til konto: 2220 10 62407 innen 20. juni (kr. 1.450,-) og 20. juli (kr. 1.450,-) 

Konfirmantarbeidet i Skoger og Konnerud menighet, Albums gate 8, 3016 Drammen 

Skriv konfirmantens navn som referanse.  

Problemer med å betale? 
Har dere problemer med å betale innen fristen er det mulig å dele opp beløpet i flere delbetalinger. 

Ta kontakt med vår konsulent på kirkekontoret eller kateketen for å gjøre avtale om dette.  
 

 

Viktige adresse og telefonnummer 
 

 

Postadresse: Skoger og Konnerud menigheter, Albums gate 8, 3016 Drammen 

Kontoradresse: Konnerud kirke, Gramsborgveien 3, Drammen 

Tlf. Karin Vaskinn, kateket: 32 98 92 88 
Konfirmanttelefonen: 948 58 792 (brukes KUN på leir og nattcup) 

e-post: kv298@kirken.no 

 

mailto:kv298@kirken.no


 

Konfirmant 2020 
i Skoger og Konnerud menigheter 
 

Navn:         

 

Født:       
 

Konfirmasjonsdagen  

Konnerud kirke – kryss av for ønske (1. ønske/ 2. ønske) og skriv gjerne en begrunnelse 
Lørdag 2. mai      Søndag 3. mai      Søndag 10. mai   

Begrunnelse: 

 
 

Skoger kirke       Søndag 14. juni  
 

Leir eller hjemmekonfirmant 
– kryss av for ønske (1. ønske/ 2. ønske) og skriv gjerne en begrunnelse 

Alternativ 1: Sommerleir 12.-16. august på Sole gjestegård        

Alternativ 2: Høstleir 30. sept -  4. oktober på Aarholt-tunet gjestegård                  

Alternativ 3: Hjemmekonfirmant                                                                   

Begrunnelse: 
 
 
 

 

Badetillatelse Gjelder konfirmanter på sommerleiren 

Sole leirsted ligger ved et vann. Bading fra leirstedet blir organisert, og det er kun tillatt når det er ledere 
tilstede på badeplassen. Konfirmanten må ha badetillatelse for å få lov til å bade! 
Jeg bekrefter med dette at min sønn/datter har tillatelse til å bade mens vi er på Sole gjestegård 
 

_______________________________________ 
Foresattes underskrift 

 

 

Del 2: Riv av og lever på konfirmantsamtalen: 

 I Skoger kirke 15. mai kl. 15.30 

 I Konnerud kirke, underetasjen, 8. mai kl. 18.00 (etternavn A-J) 

 I Konnerud kirke, underetasjen, 8. mai kl. 19.00 (etternavn K-Å) 



Viktige opplysninger om konfirmanten: 
 

Vi ønsker å vite om spesielle behov, slik at vi kan ta hensyn til dette. Det gjelder særlig uken på leir. 

Del 1 fylles ut av alle. Del 2 om det er spesielle behov. 
 

DEL 1 (fylles ut av alle) 
 

Konfirmant:  Telefon hjem: 

 Konfirmantens mobil: 
 
 

Foreldre / foresatte kan nås på disse numrene: 
Far: 

 

Jobb: Privat: Mobil: 

Mor: 

 

   

Foresatt: 

 

   

 

DEL 2 (fylles ut om det er spesielle behov) 
Konfirmanten har (sett kryss) 

Diabetes: Epilepsi: Astma: Allergi: Dysleksi: ADHD:  
 

Skriv noen ord om hva vi særlig må være oppmerksom på:   

 

 
 

Er konfirmanten allergisk/overfølsom for enkelte typer mat, frukt osv? 

 
 

Har konfirmanten en skjult lidelse vi bør være oppmerksom på?  Dette kan være av fysisk eller 

psykisk art. og som du mener det er viktig for oss å være informert om.  

(Dette punktet er viktig for å kunne gi konfirmanten best mulig oppfølging)  

 
 

 

Bruker konfirmanten faste medisiner?      JA             NEI   

Hvilke medisiner bruker han/hun?: 

 
 

 

 

Administrerer konfirmanten disse medisinene selv?            JA              NEI   

 

Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål, eller opplysninger som er viktig for oss å vite om.  

Karin Vaskinn på tlf. 32 98 92 88 / kv298@kirken.no 

  

 

Drammen   

 (foresattesignatur):_____________________________________________ 

mailto:kv298@kirken.no

