
Konfirmant Borge 2020 
 

VELKOMMEN TIL 

KONFIRMASJONSKICK-OFF! 
Sted: Kjølstad kirke    

Tid: 31.aug kl. 13.00 – 1.sept kl. 12.30 
Vi gleder oss til å få samlet hele konfirmantgjengen og starte veien frem mot konfirmasjon 

våren 2020!  

Vi møtes til et døgn i kirka med fokus på å bli kjent med hverandre. Vi skal ha bli-kjent leker, 

konkurranser, spise god mat og digg og på ulike måter oppdage mer av kirkens pulsslag – 

gudstjenesten. Ta med klær for både inne og ute-aktivitet. 

Det blir litt frukt o.l. i starten, men første ordentlige måltid  

blir først kl. 16.00  – så spis gjerne godt før du kommer!  

 

 

 

 

 

 

Søndag kl. 11.00 er det presentasjons-gudstjeneste 

for ALLE konfirmantene – og alle som vil er hjertelig 

velkommen!  

Hvis det er noe som er uklart, eller noe det er viktig at vi vet (f.eks. matallergier/intoleranser, 

utfordringer e.l.)  – ikke nøl med å ta kontakt.  

Dersom du ikke ønsker å overnatte i kirka må vi ha skriftlig beskjed om dette fra foreldre/foresatte  

innen onsdag 28.08.19 

Kontakt: Prest Marie Bakkevig Hillesund tlf.: 958 85 619,  

mail: mabahi@fredrikstad.kirken.no 

Pakkeliste:  
Ekstra skift 

Klær etter vær 

Liggeunderlag 

Sovepose 

Toalettsaker 

Bibel 

Et pålegg(Obs: 

ikke smør) (Borge 

ungd.s.)  

Et brød (Begby 

ungd.s)(leveres 

når du kommer) 

Dette døgnet skal vi ha fokus på den gjengen som skal være 

konfirmanter sammen. Vi vet at mobilen er god å ha til mange 

ting, men den har også sine utfordringer. Dette døgnet skal 

faktisk være mobilfritt! Vi har et mobilhotell hvor det er mulig å 

låse den inn, eller så lar du den bli igjen hjemme. Vi voksne har 

telefon og hvis noen trenger å gi en beskjed til de hjemme er 

det bare å si fra til oss. 

Dere hjemme kan få tak i oss på telefon:  

Prest Marie Hillesund: 958 856 19 

Prest Paul Kristian Steiro: 458 07 771 

Kontortelefon i Kjølstad kirke: 69 95 98 65 

Ta kontakt hvis det er noe du er usikker på i forbindelse med 

dette! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delse med dette! 

 


