
Konfirmant 2020



Dagens program:

-Hva er konfirmasjon
-Om de ulike oppleggene
-Konfirmasjonsdag- og sted
-Arr. og opplegg som er felles for alle
-Økonomi
-Om påmelding



Hvem bidrar?
-Prester

-Musikere
-Ungdomsledere
-Øvrige ansatte
-Andre frivillige

-Eksterne 
ressurser





Konfirmasjon er en del av kirkens dåpsopplæring

• Hjem og kirke sammen om oppgaven.
• Stadig flere møtepunkter kirke-

barn/ungdom

• Religiøs myndighetsalder 15 år –
opplæring i sitt trossamfunn.

• Konfirmasjonstiden også åpen for de 
som ikke er døpt.

• Hvert år døpes flere konfirmanter.
• Du må være døpt for å bli konfirmert.





Rammer for konfirmanttiden

Gjennomføres over et tidsrom på 8-12 mnd, 
avsluttes det året man fyller 15 år

Til sammen 60 timer
- Felles gruppesamlinger i Smia
- Bli kjent med kirken, opplegg i kirkene
- Leir
- Fasteaksjon
- Gudstjenester



Rammer for konfirmanttiden

- Oppstart for undervisningen er uke 41. rett etter 
høstferien

- Begynner med en bli kjent samtale med 
konfirmant og foreldre.

- Gruppesamlinger; med undervisning, lek, mat, 
gruppesamtaler og kapellsamling.
(ca 10 samlinger à 2 timer i løpet av konf. året)

- Leir og temasamlinger, Fasteaksjon, andre 
samlinger



Temaer
-Hvor kommer jeg fra? 
-Hva skal jeg bruke livet til? 
-Finnes Gud? 
-Vennskap og menneskeverd. 
-Ungdom og psykisk helse
-Sorg og glede. 
-Miljø og rettferdighet. 
-Hvordan kan jeg bety noe for andre? 
-Hvem er Jesus?



Spørsmål

-I konfirmasjonstiden er det rom for å tenke høyt og stille 
spørsmål



Spørsmål

- En tid for å lære mer om Gud, deg selv, andre mennesker og
den kirka du tilhører.





En kirke for hele livet…

Å være trygg i kirka gir trygghet og livsmestring livet igjennom



4 ulike opplegg

• Vinterleir

• Sommerleir

• Musikalkonfirmant med Gøteborgtur

• Temakonfirmant med dagsturer



Musikal konfirmant

• Du er med å jobbe frem en musikal som 
fremføres i storsalen i Smia Flerbrukshus
25.04.2020

• Det blir et kreativt og spennende miljø 
hvor du bidrar med det som passer deg: 
Sang, dans, drama. Alle uansett erfaring og 
talent kan være med. 

• Musikalkonfirmantene reiser på tur til 
Gøteborg antageligvis i mars. Der skal de 
øve, oppleve en god forestilling, og mye 
annet spennende vil skje. De bor på 
Norges hus; (tidligere Sjømannskirken)

• Konfirmasjon i mai



Konfirmant med sommerleir

• Undervisning på fellesdagene
• Vi deltar på «KRIK KonfAction» med 

mange hundre andre konfirmanter.
• Vi reiser på tur siste skoledag før 

sommeren og er borte i 5 dager
• Bor i telt; velger mellom 30 

idrettsaktiviteter på formiddagen 
• Har tilgang på Bø badeland på 

ettermiddag, felles møter i 
sirkustelt morgen og kveld.   

• Passer godt for deg som liker idrett, 
samlinger med trøkk og 
innholdsrike dager.

• Konfirmasjon i september



Konfirmant med vinterleir

• Undervisning på fellesdagene

• Hemsedal: Vi arrangerer egen leir 
på KRIK Høyfjellssenter 27.02 -
01.03. To dager på alpint eller 
langrenn. Undervisning, 
fellesskap, aktiviteter. Man må ta 
fri fra skolen en dag. 

• Vi har med egen ungdomsledere 
og lager et kjempefint opplegg.

• Konfirmasjon i mai 



Temakonfirmant

• Et opplegg uten leir, men med 4 
spennende dagsutflukter gjennom 
året. 

• Du følger det meste av felles 
opplegg med de andre gruppene, 
men får fire tema-turer i stedet for 
leir: Vi besøker ulike miljøer som 
kan gi nye opplevelser; Gatekirke, 
retreat-sted osv.  

• Temakonfirmantene har 
konfirmasjon i mai eller september. 



FELLES FOR ALLE:

• Tirsdager i Smia fra høstferien til mai. Tid og hyppighet vil variere noe 
mellom de ulike opplegg; men det skjer innenfor tidsrommet 14.30-17.30.

• -Presentasjonsgudstjenester er den 10. og 17. november
• Solidaritetsaksjon
• -Kirkens nødhjelps fasteaksjon 31. mars
• Konfirmant helg (bo hjemme leir) 24. -26. april
• -Deltakelse på gudstjenester
• -Det er lagt inn to samlinger i forbindelse med leir. De som skal på vinterleir

får en samling før og en etter leir. De som skal på sommerleir får disse 
samlingene i overgangen mai/juni.



Gudstjenester
Til sammen minst 8 gudstjenester

1) Presentasjonsgudstjeneste (1)

2) Ministrant på 1 gudstjeneste 
(4 konfirmanter sammen) (1)

3) Selvvalgte gudstjenester (4)

4) Konfirmasjonsgudstjenesten (1)

5) Gudstjeneste på leir eller tur (1)



Fasteaksjonen

• Innsamlingsaksjon 31. mars

• Samler inn penger for Kirkens 
Nødhjelp som er kirkens 
hjelpeorganisasjon.

• Foreldre eller andre går sammen 
med konfirmanten



Økonomi
• Grunnprisen for å være konfirmant er kr 700.  

• Leirutgifter kommer i tillegg; slik: 

• Hemsedal-leir: Ca 2500 inkl buss og overnatting m/helpensjon. 
Heiskort tilkommer; vi får 50%. 

• Konf-Action: Ca 2900 inkl transport og mat.  

• Gøteborg: Ca 2000 inkl transport, kost/losji. Forestilling i tillegg.

• Tema-turer: Transportkostnader; max 500 totalt.

• Det er mulig å søke om støtte dersom dere har det trangt økonomisk! 
Det gjelder både konfirmantavgift og leiravgift. Gjør gjerne dette tidlig i 
konfirmasjonstiden. Kontakt for dette: Oddrun Bøhlerengen



• Ved spesielle behov tilrettelegger vi 
undervisningen for den enkelte.

Tilrettelagt undervisning:



Konfirmasjonsdag- og sted

-I utgangspunktet styrer valg av opplegg om det blir mai eller september-konfirmasjon. Kirke og dag 
ønsker dere selv. 
-Endelig konfirmasjonsdato bekreftes i august.
-Ønsker man en annen dato enn opplegget tilsier prøver vi å få til det. Unntaket er de som skal på leir i 
juni. Da er høstkonfirmasjon ønskelig, eller du blir Temakonfirmant, og drar på leir i tillegg 

• DATOER FOR KONFIRMASJON 2020:
• Lørdag 9. mai og søndag 10. mai for;
• vinterleir, tema og musikalkonfirmanter.
•

• Lørdag 5. september og søndag 6. september for sommerleir og evt. temakonfirmanter.
• Vil du på sommerleir, men ønsker konfirmasjon i mai kan du velge å være temakonfirmant, og i tillegg 

dra på sommerleir.



Påmelding

- Lenke til påmelding under konfirmasjon på 
www.kirken.no/frogn

http://www.kirken.no/frogn


Velkommen som konfirmant 2020!


