
 

KONFIRMANTÅRET 
2019/2020!  

Velkommen som 
konfirmant i Borge 
menighet! 
 

Kanskje er det ett og annet du lurer på angående hva som skal skje i 
konfirmanttiden? Noe praktisk info er greit å ha, og det kommer her! 
Brevet er både til konfirmantene og foreldre/foresatte. 

 
KONFIRMASJONSKICK-OFF 
Lørdag 31.august kl. 13.00 – søndag 01.september kl. 12.45 
Vi møtes i Kjølstad kirke for å bli kjent med hverandre, ha aktiviteter, 
konkurranser, leke, spise, ha undervisning og sove over. (Gi beskjed dersom du 
ikke ønsker/har mulighet til å overnatte) MER INFO OM DETTE KOMMER. 
Søndag 1.september er det klart for presentasjonsgudstjeneste i Kjølstad 
kirke kl. 11.00 – hit er alle hjertelig velkomne! 
 

HVA MER ER DET SOM SKJER?  
Se egen semesterplan – noter deg tidspunktene og få med deg alle de ulike 

samlingene 😊  
Vi har mange ulike tidspunkt for undervisning, fordi vi vet at det noen ganger 
kan kollidere med andre aktiviteter.  
Det er viktig å få med seg konfirmantundervisningen, og hvis du hindres fra å 
delta må vi få skriftlig beskjed fra foreldre/foresatte.  
Ikke nøl med å ta kontakt hvis det er noe du lurer på, tenker på, syns er 
utfordrende eller ønsker annen tilrettelegging! 

 
GODT MILJØ I KONFIRMANTKULLET 
Trivsel for alle er i fokus, og vårt ønske er at konfirmantene sammen med 
lederne skaper et godt miljø for alle. Dersom noen jobber mot dette eller ikke 
respekterer viktige regler vil vi kunne ta kontakt med foresatte for å vurdere 
situasjonen og tilrettelegging, eller hjemsending dersom det er i forbindelse 
med overnattinger.  
 



 

MOBILFRI 
Noen samlinger har vi økt fokus på fellesskapet i konfirmantkullet. Da kan det 
hende dere får beskjed om at det skal være mobilfri. Erfaringene er at uten 
telefoner blir vi lettere kjent med hverandre, og vi er mer tilstede i det vi gjør 
sammen.  
 

GUDSTJENESTER I KONFIRMANTTIDEN 
En viktig del av konfirmanttiden er også å bli litt mer kjent med kirka og 
gudstjenestene her. I løpet av konfirmanttiden skal du derfor få med deg 5 
frivillige gudstjenester. Vi har egne lister i kirkene hvor du kan krysse av 
oppmøte etter gudstjenesten. Det kan være fint å få med seg litt ulike typer 
gudstjenester. Kanskje får du med deg en karnevals-gudstjeneste i Kjølstad 
med rytmer og barn, og en litt mer rolig gudstjeneste i Borge kirke med dåp og 
nattverd? Dersom du er på gudstjeneste et annet sted må du få med deg en 
lapp fra en av de som jobber der med bekreftelse på at du var på 
gudstjenesten. Hvis du lurer på hvor og når det er gudstjeneste – se i avisa, i 
menighetsbladet eller på menighetens hjemmeside www.kirken.no/borge 
 

KONFIRMASJONSGUDSTJENESTER 
Ut på høsten legger vi ut lister over konfirmasjonsgudstjenestene. Det er 
fortrinnsvis slik dere har meldt på, men det må noen ganger gjøres endringer, 
særlig med tanke på klokkeslett. På grunn av begrenset plass i Borge kirke 
prøver vi å ha passe antall konfirmanter pr. gudstjeneste, slik at vi slipper å 
legge begrensninger på antall gjester i kirken.  
 

ER DU IKKE DØPT?  
Hvert år pleier vi å ha konfirmanter som ikke er døpt. Da har vi vanligvis dåp i 
løpet av konfirmantåret, hvis de ønsker å bli døpt. Man må nemlig være døpt 
for å kunne være med på selve konfirmasjonsgudstjenesten. Dersom dette 
gjelder deg, ta kontakt med prest Marie Hillesund, så finner vi et tidspunkt for 
dåp.  
 

 
 

http://www.kirken.no/borge


 

SÆRLIG TIL FORELDRE/FORESATTE 
For at alle skal få et godt konfirmantår har det mye å si at vi har god 
kommunikasjon. Alle er forskjellige og vi har alle ulike behov! Dere kjenner 
deres konfirmant og vet hva hun/han har spesielt behov for. Ta gjerne en 
telefon til oss, send en mail, be oss ringe, hvis det er noe du tenker på som det 
kan være lurt at vi vet om.  
 
BETALING 

Betaling for konfirmasjonstiden skjer ved overføring på konto.  
500, - settes inn på konto: 1150.05.03000  innen 31.08.19 HUSK Å MERKE 
MED KONFIRMANTENS NAVN! (Betaling for leir kommer etter jul.) 
Alle skal ha mulighet til å være konfirmant. Gi beskjed til oss dersom økonomien 
er en hindring for deg.  
 
VI VIL OGSÅ INVITERE FORELDRE OG FORESATTE TIL:  

 
Foreldre/foresatte- møte i Kjølstad kirke 
Torsdag 22.august kl. 18.00 – ca. 19.00 

 
HJELP I LØPET AV KONFIRMANTTIDEN 
For å få til et godt konfirmantopplegg er vi også avhengig av noe hjelp fra dere 
foreldre/foresatte. Takk til dere som har krysset av noe på påmeldingsskjema. 
Det vil også komme noen flere spørsmål i løpet av konfirmanttiden der vi har 
behov.  

 
All informasjon ligger ute på: www.kirken.no/borge «Konfirmasjon» - 
«Konfirmasjonstiden» 
Ta kontakt dersom du ikke mottar mail, eller hvis digital kommunikasjon er 
vanskelig for deg.  

 
Vi gleder oss veldig til å treffe deg og det nye konfirmantkullet 
2020! 
Med vennlig hilsen 
Marie Bakkevig Hillesund, kapellan i Borge menighet 
mail: mabahi@fredrikstad.kirken.no tlf.: 958 85 619 (ferie 13.07 – 11.08) 
 
Lurer du på noe kan det også hende disse kan hjelpe deg:  
Kirketorget i Fredrikstad: 69 95 98 00 

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

