
Konfirmasjon i 

Glemmen, Gamle 

Glemmen og 

Domkirken? 

Hva er nå egentlig 

det..? 



Gjøre mer enn å høre 

Det er mange måter å lære på og vi ønsker å ha stor varia-
sjon i konfirmasjonsundervisningen. Derfor er noen av 
våre samlinger ute i naturen. 

Gjennom friluftsaktiviteter kan vi utforske, lære og dis-
kutere store og små spørsmål om skapelse, Gudsbilder og 
«kan vi egentlig vite om Gud finnes?» 



Skapt med latter og konkurranseinstinkt 

Du er vel ikke blitt for gammel..? Selvfølgelig ikke! Vi 
mennesker leker hele livet På ulike måter etter som vi blir 
eldre, men vi er skapt med humor, evne til å le og lysten 
til å konkurrere. Skal vi ta mennesket på alvor så må den 
biten være med også. Derfor vil lek og konkurranse være 
en del av alle våre samlinger. 



Visste du det? 

Det er mye man ikke vet og trodde man visste. Kristen-
dom er verdens største religion. Vi måler vår tidsregning 
etter opphavsmannens fødselsdag og ingen bok har hatt 
så stor innvirkning på verden som Bibelen. Men hvor mye 
vet du egentlig? I konfirmasjonstiden får du grave dypere, 
vite mer kanskje bli utfordret på noe du trodde var sann-
heten. Ikke for å godta alt men for å vite nok til å ta dine 
egne valg. 



Ikke tørr teori, men levd liv 

Det er viktig med kunnskap om tro, kirke og bibel, men 
kristen tro handler ikke om å gå rundt å huske læreset-
ninger, men om å leve livet. Bibel og tro er kompasset 
over 2 milliarder mennesker styrer livet sitt etter. Hvor-
for gjør de det? 

Konfirmasjon er et sted for å oppleve tro gjennom å dis-
kutere, tenne lys, snakke med kristne ungdommer, gå til 
nattverd, hjelpe til å feire gudstjeneste synge sanger, 
være med på lovsangsmesser. Gjøre «kristne ting» og kan-
skje oppdage noe du ikke trodde var mulig. 



Det absolutte høydepunktet! 

Slik beskriver mange konfirmanter det å være på sommer-
leir på Sauevika (Hvaler). Nydelig sted, god mat, egen 
strand, liv, røre og mange nye venner. 

Det er noe eget å bo, spise, lære og oppleve sammen. Her 
har du tid til å nyte sommeren, hygge deg med venner og 
utforske de store spørsmålene som har mange svar, men 
ingen fasit. 



Hvis det passer dårlig med overnatting 

Det er likevel ikke alle som har lyst eller tid til å dra på leir. 
Da kan du bli med på 4 enkeltsamlinger før skoleslutt i Juni. 
Du har de samme emnene som leirkonfirmantene har, men so-
ver hjemme. 

 

Det kan være mange grunner til å velge enkeltsamlinger, men 
økonomi er ikke en av dem. Alle skal ha  mulighet til å dra på 
leir og vi ønsker å hjelpe til dersom kostnaden for leir er en 
utfordring. For å klare det er vi imidlertid nødt til å få hjelp 
ved at du tar kontakt. Vi vet det er en tøff oppfordring å få, 
men vi vil gjerne hjelpe og klarer ikke det uten å vite. 



Bli med da vel!? 
 

Informasjon og påmelding finner du på: 

https://kirken.no/glemmen 

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/fredrikstad/menigheter/glemmen/nyheter/konfirmant-2018/

