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Kirken inviterer deg til å være konfirmant 
Nå er valget ditt

Konfirmanttiden i kirken er ikke bare for deg som tror.

Den er like mye for deg som tviler eller bare er 
nysgjerrig.

I konfirmanttiden får du muligheten til å utforske 
mange viktige spørsmål sammen med andre. For det 
er nettopp det konfirmanttiden handler om – å lære 
mer om deg selv og Gud. Og om å få nye opplevelser 
sammen med venner. 

DEN NORSKE KIRKE
Onsøy og Gressvik menigheter



Kirkens konfirmanttid gir deg mulighet til å
• finne ut hva du tror
• lære mer om Bibelen
• samtale om kristen tro
• bli kjent med kirken
• få nye tanker om livet
• engasjere deg i kirkens arbeid for miljø og solidaritet

Bli med på en spennende reise fram til den høytidelige kon-
firmasjonsdagen!

Dette får du være med på
Konfirmasjonstiden strekker seg over 8 måneder. Den begynner i september og 
avsluttes i mai. I løpet av denne tiden får du være med på:
Gruppesamlinger ?
Du kan velge mellom gruppesamlinger og 
påskeaction 2018. Vi skal ha noen samlin-
ger hvor vi har ulike temaer og aktiviteter. 
Temaer på disse samlingene vil bl.a være 
internasjonal diakoni, menneskeverd, etis-
ke utfordringer, verdier, tro og tvil, Bibelen 
og den kristne trosbekjennelsen. Disse 
temaene skal vi bli bedre kjent med ved å 
høre og å gjøre. 

Eller PåskeAction 2018? Om noen ønsker å 
bytte ut gruppesamlingene med et  alternatitv konfirmantopplegg, kan man reise på 
leir i palmehelga 2018. Dette opplegget koster ca 900 kr ekstra. Arrangementet varer 
fra fredag til søndag  på leirstedet Sauevika 
på Hvaler og det er organisajonen Acta/
Åpne Dører som arrangerer. Er dette noe for 
deg? 

Konfirmantleir
8.-10. september reiser vi på tur til Sten-
bekk leirsted. Her blir det fellesskap med 
nye og gamle venner fra Onsøy og Gressvik, 
og vi skal bli bedre kjent med hverandre 
gjennom ulike aktiviteter ute og inne.



Temasamliger
I tillegg til gruppesamlinger/påskeaction 
vil vi ha noen større temasamlinger for 
hele kullet, hvor vi får besøk fra ulike orga-
nisasjoner. Eksempler på slike temaer kan 
være ”Kirkens Nødhjelp og fasteaksjon” 
eller ”Død, gravferd, oppstandelse og håp”.

Gudstjenester
I løpet av konfirmanttiden skal alle konfir-
manter være med på åtte gudstjenester. 
Noen av disse skal dere være aktivt med 
på. Det er presentasjonsgudstjenesten og 
selve konfirmasjonsgudstjenesten, og to 
eller flere gudstjenester hvor dere selv skal 
bidra med både planlegging, forberedelse 
og gjennomføring.
Menighetene har mange forskjellige guds-
tjenester, både på dag- og kveldstid. 

Kirkens Nødhjelps-aksjonen
Kirkens Nødhjelp arrangerer hvert år en 
landsdekkende innsamlingsaksjon i faste-
tida før påske, og konfirmanter over hele 
landet deltar som bøssebærere. Dette er en 
flott mulighet til å gjøre en konkret innsats 
for mennesker som lider nød i andre deler 
av verden. 
 

Klart du kan forandre verden!

Konfirmasjonsdatoer 2018

Onsøy: 29. april og 5. mai
Gressvik: 6. mai og 12. mai



Hvem kan være konfirmant?
Alle som er døpt og har fylt 14 år eller går i 9. klasse 
kan bli konfirmert.  
Hvis du ikke er døpt, men likevel har lyst til å bli 
konfirmert, kan du melde deg på og døpes i løpet av 
konfirmanttiden.  

Pris
Det koster kr. 800 å være konfirmant hos oss.  
Da er alt undervisningsmateriell, husleie, tur til 
Stenbekk leirsted,  og andre arrangement inkludert i 
prisen. NB! PÅSKEACTION GIR EKSTRA KOSTNAD!
Vi ønsker å ha et opplegg som er bra, og det får vi 
ikke til uten at vi har litt økonomiske midler til rådig-
het. Derfor har vi denne avgiften. 

Påmelding
Du melder deg som konfirmant i Onsøy og Gressvik ved å fylle ut registreringsskje-
maet på våre nettsider www.fredrikstad.kirken.no/onsøyoggressvik . 
Innmeldingsfrist er 1.juli

Spørsmål?
Om du har noen spørsmål kan du ta 
kontakt med menighetspedagog 
Eli Kristin Pelle telefon  69 95 98 48 
eller e-post elipel@fredrikstad.kirken.no

Det blir infomøter tirsdag 6.juni kl. 1700 i Onsøy kirke og 
kl 1900 i Gressvik kirke.

Vi oppfordrer alle til å møte for å få mer informasjon om 
konfirmanttiden i våre menigheter.

barn og unge i den norske kirke


