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Konfirmasjon i kirken? 

Informasjon og påmelding: 
Informasjonsmøtet som skulle vært 8. og 9. juni, kan ikke 

gjennomføres som planlagt, pga Coronarestiksjoner! 
 

 

Informasjonen blir lagt ut på menighetenes hjemmesider og på 

Facebook. Det vil også bli sendt ut informasjon på e-post til påmeldte 

konfirmanters foreldre/foresatte, når vi vet mer om vi kan arrangere 

informasjonsmøte på et senere tidspunkt. I tillegg sendes også andre 

opplysninger som e-post. 
 

 

 

Påmelding er åpen fra 1. juni: https://minkirkeside.no/Drammen 
 

 

 

Mer informasjon kommer på hjemmesidene og på Facebook: 

Konnerud: www.konnerudkirke.no  

Skoger: www.skogerkirke.no  

Facebook: Konfirmant i Konnerud og Skoger 2021/2022 

 
 

 

 

 

 

 

Konfirmant med 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 

 

 
 

https://minkirkeside.no/Drammen
http://www.konnerudkirke.no/
http://www.skogerkirke.no/


 

Skal JEG bli konfirmant? 

Har du bestemt deg for å bli konfirmant i kirken, eller lurer du fortsatt 

på hva du skal velge? Les dette hefte før du tar endelig stilling til dette. 

Det kan gi svar på noen av spørsmålene du har. 

 

– Du får noe mer! En tid for nye opplevelser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Å få 

gaver, oppmerksomhet og nye venner, er fint. Men konfirmerer du deg i 

kirken er kristne verdier og kunnskap om kristendommen en verdi-full 

bonus, mener Ada (15), Helene (16), Henrik (16) og Håvard (16).  
 

- Konfirmasjonstiden var fantastisk! Før var jeg usikker på hvilken 

religion jeg tilhørte. Bønnevandringen på leiren er noe av det fineste jeg 

har vært med på. Dette sier Ida som var konfirmant i Asker. 

 

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. 



 

 

Leir er gøy! 
I løpet av dagene på leir vil det være 4-6 timer undervisning. I tillegg vil 

det også være god tid til ulike aktiviteter ute og inne; Det blir lek, 

aktiviteter, opplevelser og underholdning. 

 

Du velger ett alternativ! 
 

 

              
 

 

Alternativ 1: BO-HJEMME-LEIR  
Konnerud kirke 11.-15. august 
Du bor hjemme, og deltar på samlinger i kirken; undervisning, lek, aktiviteter og 

underholdning. Det serveres mat. Noen av samlingene er på dagtid, men en eller 

to dager samles vi senere på dagen.  

 



 

Alternativ 2 – VILLMARKSLEIR (max 20 plasser): 
På Bøketunet, ved Aarholt-tunet, Stokke 3. – 5. september 
 

Vi bor i hytter/gapahuker inne i 

marka, og vi lager maten ute – 

uten elektrisk strøm. Det blir 

undervisning, lek, aktiviteter, 

opplevelser og underholdning. 

Du vil ha behov for varme klær 

og en god sovepose. Ny tur en 

lørdag og søndag i mai 

 

Se info om leirstedet: https://www.aarholt-tunet.no/  
 

 

Alternativ 3 – HØSTLEIR (max 50 plasser): 
Høstleir på Aarholt-tunet, 4.-8. oktober.  

Aarholt-tunet er et småbruk 

som ligger 12 km. fra Stokke 

sentrum. Svein og Ingfrid 

Aarholt har gjort familie-

gården om til 

gjestegård/leirsted. Dyrene er 

plassert et stykke unna 

internatene, så det er fullt 

mulig å være på leirstedet 

uten å ha nærkontakt med 

dyrene.                                  

Se info om leirstedet: https://www.aarholt-tunet.no/  

 

 

Alternativ 4 – Hjemme-konfirmant:   
Samlinger/oppgaver evt. oppgaver på nett i løpet av høsten og våren,  

i tillegg til undervisningssamlinger i grupper høst/vår ca. hver 3. uke. 

For ‘hjemme-konfirmanter’ blir første samling etter høstferien.  

 

 

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


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. 

 

 

 

Konfirmasjonsdager 2022 
Konnerud kirke      Skoger kirke 
Torsdag 26. mai (Kr. Himmelfart)   Søndag 12. juni 

Lørdag 28. mai  

Søndag 29. mai  
 
 



 

Konfirmantåret 2021 – 2022 
Konfirmantåret starter med leir; bo-hjemme-leir, villmarksleir eller 

høstleir.  

 

Konfirmantgrupper: 
Undervisningssamlinger i grupper starter etter høstferien. Det blir 

samlinger ca. hver 3. uke (dobbeltime). 

 
1. Bo-hjemmeleir/villmarksleir/høstleir/hjemmekonfirmant 

2. Gruppeundervisning: Ca. hver 3. uke/Fellessamlinger 

3. Gudstjenester; totalt 8 gudstjenester. Noen gudstjenester som er 

obligatoriske; presentasjonsgudstjeneste, samtalegudstjeneste og 

konfirmasjonen. Noen gudstjenester vi anbefaler. Noen du velger selv 

når du skal gå 

4. Tjeneste; Fasteaksjonen/tjenesteoppgaver 

5. Deltagelse; Kirkens ungdomsarbeid/Nattcupen 
 

 
 

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 koster det?  
Konfirmantavgiften er på kr. 1.200,- 
Gjelder alle konfirmanter! Avgift til leir kommer i tillegg. 

Søskenmoderasjon er på kr. 200,- pr. konfirmant. 

(dvs. tvillinger får rabatt på kr. 400,-) Faktura sendes som e-post. 

 

Konfirmanter på Høst-leir betaler i tillegg kr. 1.700,- 
Prisen blir totalt kr. 2.900,- pr. konfirmant. Faktura sendes som e-post. 

Søskenmoderasjon er på kr. 200,- pr. konfirmant (tvillinger 400,-) 

 

Problemer med å betale – eller behov for å dele opp beløpet? 
Ta kontakt med kateketen før fristen, så blir vi enige om en ordning. 
 

 

 

 

Viktige adresser og telefonnummer 
Postadresse: Skoger og Konnerud menigheter,  

Albums gate 8, 3016 Drammen 

Besøks-/kontoradresse: Konnerud kirke, Gramsborgveien 3, Drammen 

Tlf. Karin Vaskinn, kateket: 32 98 92 88 e-post: kv298@kirken.no 

På grunn av Corona-viruset har vi for tiden hjemmekontor, og jeg 

treffes lettest på e-post – eller på konfirmanttelefonen 948 58 792 
 

 

 

Hvem får dette brevet? 

Dette brevet sendes til dere som er født i 2007, og er døpt og medlem i 

Den norske kirke. Hvis du mener det er feil at du står på denne listen, 

ber vi om at dere tar kontakt med Kirkekontoret i Drammen slik at vi 

kan få rettet opp våre lister.  Deres telefonnummer er 32 98 91 00. 

mailto:kv298@kirken.no

