
Konfirmasjonsdager 2021 
Konnerud kirke 
Lørdag 22. mai  

Søndag 23. mai  

Søndag 30. mai  
 

Skoger kirke 
Søndag 13. juni 
 

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,-) 

Konfirmanter på leir betaler i tillegg kr. 1.700,- 
Søskenmoderasjon er på kr. 200,- pr. konfirmant  
 

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 
 

 

Dette brevet sendes til alle dere som er medlemmer eller regnes som tilhørende i Den norske 

kirke. Det vil si alle som er født i 2006 og er døpt, eller der hvor en av foreldrene er medlem 

av Den norske kirke. 

Hvis du ikke kommer inn under dette og 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. 

 

 

Velkommen som 
 

 Konfirmant 2021 
 

 
Foto: Bo Mathisen 

 

Skoger og Konnerud menigheter 

 

mailto:kv298@kirken.no


Konfirmasjon i kirken? 

Informasjon og påmelding: 
Informasjonsmøtet som skulle vært 23. april, måtte dessverre utgå! 

 

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 leirene som planlagt. I 

tillegg sendes også andre opplysninger som e-post. 

 

Påmelding åpen fra 23. april: https://minkirkeside.no/Drammen 
 

Mer informasjon kommer på hjemmesidene for menighetene og på Facebook: 

Konnerud: www.konnerudkirke.no og Facebook: Konfirmant i Konnerud 

Skoger: www.skogerkirke.no og Facebook: Konfirmant i Skoger 

 
– 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 verdifull 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. 

Konfirmantåret 2020 – 2021 
Konfirmantåret starter normalt med leir – sommerleir eller høstleir.  

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

Undervisningssamlinger i grupper starter etter høstferien. 

 

Normalt har vi to leir-alternativer. Hvordan det blir i år er fortsatt 

usikkert! Vi følger retningslinjene fra helsemyndighetene i forhold til om 

vi kan arrangere konfirmantleir i august og/eller i høstferien. 

 

 

Alternativ 1 - SOMMERLEIR: 

Sommerleir på Sole gjestegård, 

Noresund 10. – 14. aug. 

Samlinger høst/vår ca. hver 3. uke 

 

 

Alternativ 2 - HØSTLEIR: 

Høstleir på Aarholt-tunet, Stokke 

28. september – 2. oktober. 

Samlinger høst/vår ca. hver 3. uke 

 

Vi er forberedt på å tenke alternativt.  

 

Hvis det ikke er mulig å arrangere leir på de opprinnelige tidspunktene, vil vi 

vurdere andre alternativer når det igjen er mulig å samles i større grupper. 

 

Det kan være et alternativ at både hjemme-konfirmanter og de som skulle 

vært på leir, følger noe av undervisningen digitalt. 

 

Alternativ 3 – Hjemme-konfirmant:   

Samlinger/oppgaver i løpet av høsten og våren,  

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

 

Konfirmanter med spesielle behov 
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! 

 

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

