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informasjonsmøte om 

konfirmasjon 06. juni  

kl. 19.00 på Smia 
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Kirkelig kon En En 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. 
 
Vil du på sommerleir, men ønsker konfirmasjon i mai 
kan du velge å være temakonfirmant, og i tillegg dra på 
sommerleir.  

 
 

JEG ER IKKE DØPT – KAN JEG KONFIRMERES? 
Du er velkommen til å delta i konfirmantopplegget  
selv om du ikke er døpt. Dåpen er en forutsetning  
for å delta i den avsluttende forbønnsgudstjenesten.  
Vi har dåpsgudstjeneste for de som ikke er døpt, og skal 
konfirmeres, i løpet av våren før konfirmasjon.  
 
EN KONFIRMANTTID FOR ALLE 
Uansett funksjonsevne har alle rett til en god 
konfirmanttid. Er det behov for individuell 
tilrettelegging så ta kontakt. 
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Viktig tid 
– viktig valg! 

Du er bare et år unna en svært 
høytidelig og viktig dag i livet ditt. 
Velkommen som konfirmant i kirken i 
Drøbak og Frogn! 

Denne gangen inviterer vi til informasjonsmøte og 
påmelding til konfirmasjon. Invitasjonen går til 
ungdommer og foresatte til de som fyller 14 år i år. 
Både foreldre og ungdommene er velkommen.  

 
Selve 
Konfirmasjons-
tiden avsluttes 
med en 
høytidelig 
handling i 
kirken. 
 

 
Mer om hvordan konfirmanttiden er organisert på 
kan du lese på menighetens nettsider: 
https://kirken.no/frogn/- under «konfirmasjon» - 
under «konfirmasjon» 



 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

HVA LÆRER JEG SOM KONFIRMANT 
Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker, nye 
opplevelser og kanskje få nye venner! Temaer vi skal 
utforske sammen er: Hvem er Jesus? Hvor kommer 
jeg fra? Hva skal jeg bruke livet til? Finnes Gud? 
Vennskap, solidaritet og menneskeverd. Sorg og 
glede. Ungdom og psykisk helse. Miljø og 
rettferdighet. Hvordan kan jeg bety noe for andre?  
I konfirmanttiden er det tid og rom for å tenke og 
stille spørsmål. En tid for å lære mer om Gud, deg 
selv, andre mennesker og den kirka du tilhører. 
 
Følg med på oppdateringer på vår hjemmeside:  
https://kirken.no/frogn - under «konfirmasjon» 
Instagram: @frognkonfirmant 
 

 
 
  



 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

LEIR 
 

 
FELLES FOR ALLE UAVHENGIG AV LEIRVALG 
Undervisningen er på Smia hver 2. tirsdag. Vi møtes 
etter skolen, og er sammen i to timer, inkludert mat, 
lek og pauser. Vi har også: 

- Presentasjonsgudstjeneste i okt/nov 
- Kirkens nødhjelp sin fasteaksjon 31. mars 
- Solidarietsaksjon 
- Medhjelper på en gudstjeneste 

 
Ved siden av det som skjer av samlinger, undervisning 
og gudstjenester, 
reiser vi også på 
leir eller er på 
dagsturer. Vi 
ønsker å gi deg 
gode opplevelser 
sammen med 
venner og ledere.  
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1. MUSIKALKONFIRMANT 

 
Du er med å jobbe frem en musikal som fremføres i 

storsalen i Smia Flerbrukshus i april.  

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 leir til Gøteborg en 

helg i mars for å øve, dra på Liseberg og se på 

musikal. Man må ta fri fra skolen en dag. Vi bor på 

Norges hus, tidligere Sjømannskirken. 

 
2. VINTERLEIRKONFIRMANT 

Vi arrangerer egen leir på KRIK Høyfjellssenter i 

Hemsedal februar/mars. To dager på alpint eller 

langrenn. Undervisning, fellesskap, aktiviteter. Man 

må ta fri fra skolen en dag. Vi har med egne 

ungdomsledere og lager et kjempefint opplegg.  
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3. SOMMERLEIRKONFIRMANT 

Vi deltar på «KRIK KonfAction» i Bø med mange 

hundre andre konfirmanter ca.21.-25.juni. Vi bor i 

telt, velger mellom 30 idrettsaktiviteter på 

formiddagen, har tilgang til badeanlegget i Bø 

sommerland om ettermiddag og deltar på felles 

møter i sirkusteltet morgen og kveld. Leiren passer 

godt for deg som liker idrett, samlinger med trøkk og 

innholdsrike dager. 

 

4. TEMAKONFIRMANT 

Et opplegg uten leir, men med 4 spennende dags-
utflukter gjennom året.  
Du følger det meste av felles opplegg med de andre 
gruppene, men får fire tematurer i stedet for leir: Vi 
besøker ulike miljøer som kan gi nye opplevelser; 
Gatekirke, retreat-sted osv.

KRIK er forkortelse for «Kristen idrettskontakt». Det er en organisasjon som driver 

ungdomsarbeid basert på idrett på alle nivåer. De eier leirstedet vi bruker i 

Hemsedal, og de er selv arrangør for leiren i Bø. De som velger sommerleir blir 

meldt inn hos KRIK det året de er konfirmanter slik at de får rabatt på leiren. 

 



 

PÅMELDING 
Påmeldingen skjer på nett, og åpnes den 06. juni. 
https://kirken.no/frogn/- under «konfirmasjon». 
Fyll ut skjema for innskriving under fanen konfirmant.  
 

Meld deg gjerne på innen 10. august.                  
Påmeldingen er åpen fram til 1. september. 

Spørsmål: Kirkekontoret tlf: 64906170                                               
e-post: kirkekontoret@frogn.kirken.no                                          
eller oddrun.bohlerengen@frogn.kirken.no 
 

 
 
 
 
 

mailto:kirkekontoret@frogn.kirken.no
mailto:oddrun.bohlerengen@frogn.kirken.no
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Vennlig hilsen konfirmantstaben i Drøbak og frogn 
Ungdomsledere, prester, musikere og konforansatte 
v/ Oddrun Bøhlerengen 

Kostnader: 
 
Grunnprisen for å være konfirmant er kr. 700,- 
 
Priser for leir og tematur kommer i tillegg. 
Hemsedal-leir: ca. 2700 reise, opphold og mat. 
Heiskort kommer i tillegg for de som ønsker det. 
Konf. Action i Bø: ca. 2900 reise, mat og opphold. 
Tema-turer: Transport og matkostnader max 500.  
Gøteborg: ca. 2300 inkludert reise, opphold mat og 
musikalbillett. 
 
Annet: 
Alle skal ha mulighet for en god konfirmasjonstid, har 
du behov for økonomisk støtte til konfirmantavgift 
eller leir, ta kontakt med oss 
 


