
Referat foreldre/foresatte-møte før konfirmanttiden i Borge 

menighet 2019/2020! 

Presentasjon av oss som er med konfirmantene.  

Runar Godø, kateket med lang erfaring, tilbake fra permisjon 

15.september.  

Elise Sundby Brun, menighetsarbeider i 20 % engasjement, lang 

erfaring fra konfirmantarbeid i Glemmen menighet. 

Marie Bakkevig Hillesund, prest i Borge menighet siden 2013. 

I tillegg kommer sokneprest Paul Kristian Steiro til å være med på 

noe. 

Vi har også et stort lederteam på kick-offhelga. Vi ønsker at alle 

konfirmantene skal ha det fint på konfirmantsamlinger, og da er det 

viktig med nok gode folk som er ledere.  

Hva er konfirmanttid? 

Ungdomstid bærer med seg en endring, mye følelser og tanker.  

Konfirmanttiden kommer i denne brytningen mellom barn og voksen. 

Hva skal jeg tro? Hvor vil jeg gå? Hvem er jeg? Dette er spørsmål som 

vi tar på alvor i konfirmanttiden.  

Konfirmanttid i kirka handler også om å se mer av hva den kristne tro 

er. Det gjør vi gjennom undervisning og aktiviteter/leker som handler 

om tema. Og vi gjør det gjennom å være med på, se kristen tro i 

praksis. For eksempel når vi tenner lys på avslutningen, går på 

ungdomsgudstjeneste i Glemmen og gudstjenester.  

Undervisning nå handler mye mer om å gjøre, enn før i tida. Nå er det 

mye fokus på å prøve selv, være med og oppdage mer av hva den 

kristne tro er.  

Vi ønsker også å være et godt fellesskap. Vi er sammen uten at noen 

skal få karakter eller bli bedømt. Vi er ulike og det mangfoldet 



trenger vi! Alle er like verdifulle, det er også noe av kjernen i den 

kristne tro.  

Vi gleder oss veldig til konfirmanttiden! Og vi gleder oss til å bli kjent 

med ungdommene! Gi oss gjerne beskjed hvis det er noe som det er 

kjekt at vi vet om ditt barn. Noen ganger er det veldig greit at vi vet 

på forhånd, så kan vi tilpasse og legge til rette og alle kan få en bedre 

opplevelse.  

Det er derfor vi også nå har foreldremøte før Kick-off samlingen.  

Kick-off samlingen 

Den kommer jo allerede om 10 dager. Jeg har sendt ut et infobrev 

som det er viktig at dere leser godt.  

Ta med brød eller pålegg (ikke smør).  

Ikke mobil 

VIKTIG:  

Et godt miljø trenger også klare rammer og noen regler. Det har vi på 

samlingene våre og det er ekstra viktig på kick-off og vårleir. Dersom 

noen ikke klarer å forholde seg til disse må vi bli nødt til å ta kontakt 

med dere hjemme og eventuelt sende hjem. Vi håper ikke at dette 

skjer – men dere må vite om at det kan skje.  

Under overnattingen må vi ha nr. til noen hjemme som er 

tilgjengelige.  

Gi beskjed dersom konfirmanten ikke skal overnatte. 

Dagsprogrammet avsluttes 23.15.  

Presentasjonsgudstjeneste 1.september, hvor alle er velkommen – kl. 

11.00 i Kjølstad kirke  

 

 

 



Semesterplan 

Hvis du ikke har mottatt sms eller mail fra meg må gi beskjed. Det er 

mulig at det er en eller flere konfirmanter som ikke har blitt 

registrert, og da er det kjekt å finne ut av så fort som mulig 😊  

Følg med og følg gjerne opp. Må ha skriftlig (sms/mail) beskjed 

dersom konfirmanten ikke kan møte opp på samlinger. 

Mulig å komme onsdag/torsdag dersom den dagen man primært har 

valgt ikke fungerer.   

Kom gjerne med tilbakemeldinger. Ting som funker, ikke funker, bør 

gjøres annerledes.  

Betaling.  

500,- settes inn på konto: 1150.05.03000 (Borge menighet) 

NB! Merk med konfirmantens navn 

Betaling for vårleiren tas inn senere. 

Ta kontakt dersom det er vanskelig å få til betaling.  

Konfirmasjoner i mai 

Dere har valgt dag og klokkeslett i påmeldingen, klokkeslett må 

dessverre muligens endres noe. Oppdaterte lister kommer. 

Hjelp i løpet av året 

For å få til et godt konfirmantår trenger vi noe hjelp gjennom året. 

Tusen takk for at dere har krysset av på noe i påmeldingen! Det 

setter vi veldig pris på! Det kan også komme flere spørsmål i løpet av 

året på ting vi trenger hjelp til. Så håper jeg at det er forståelse for 

det 😊  

Gudstjenester 5 valgfrie 

Konfirmanten skal gå på 5 valgfrie gudstjenester i løpet av 

konfirmanttiden. Dersom konfirmanten går et annet sted enn i 

Borge/Kjølstad får hun/han med en lapp med underskrift fra det 

stedet hun/han har vært. Det går også an å være innom andre 



kirkesamfunn (f.eks. petri, frikirka) men det er viktig å ha noen 

gudstjenester fra Den norske kirke.  

Hjemmesida 

www.kirken.no/borge  

Nederst på hovedsiden finnes info om gudstjenestene (obs: les nøye)  

Under konfirmasjon. Om konfirmasjonstiden (blå boks) finner du 

oppdatert info og dokumenter.  

Facebook 

Det går an å like Borge menighet på facebook og på den måten se 

mer av hva som skjer.  

 

Ta kontakt dersom du har spørsmål, eller ønsker å gi beskjed om noe.  

Marie Hillesund, mabahi@fredrikstad.kirken.no tlf.: 958 85 619 

http://www.kirken.no/borge
mailto:mabahi@fredrikstad.kirken.no

