
 

 

Vil DU bli konfirmant på Rolvsøy? 

Rolvsøy menighet inviterer DEG til å være 

konfirmant. Nå er valget DITT! 



Velkommen som konfirmant 
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En viktig tid – et viktig valg! 
 

Hva er konfirmasjon? 

Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. 
Likevel handler konfirmasjon mest om å samles, dra på turer, leir og oppleve ting 
sammen. Konfirmasjon er dessuten en bekreftelse på at du er bra nok akkurat sånn 
som du er. Kirken er åpen for alle! Du er velkommen til konfirmasjon her uansett om 
du tror, tviler eller bare er nysgjerrig. Kom som du er og bli med på en spennende 
reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen   

 

Er konfirmasjon noe for meg? 

Det finnes mange grunner til å velge konfirmasjon. Du får blant annet mulighet til å …  
 

 Være del av et godt fellesskap der du kan komme som du er 
 Utforske livets mange spørsmål 
 Bli bedre kjent med deg selv 
 Bli bedre kjent med Gud, Jesus og kirken 
 Utforske din tro sammen med andre 
 Være sammen med venner og bli kjent med nye 
 Skape nye minner på samlinger og på leir 

 
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 bli døpt i 
løpet av konfirmanttiden. Det er også sånn at uansett funksjonsevne har alle rett til 
en god konfirmanttid. Er det behov for individuell tilrettelegging, ta kontakt så snart 
det lar seg gjøre. Kirken i Fredrikstad har en egen konfirmantgruppe med spesielt 
tilrettelagt undervisning. 
 
 

Hva får jeg være med på som konfirmant? 
Konfirmasjonstiden starter rett etter høstferien (uke 41) og avsluttes med 
konfirmasjonsgudstjenester i mai/juni. I løpet av denne tiden får du blant annet 
være med på: 

https://www.google.no/url?sa=i&url=http://www.haram.kyrkja.no/Artikler/Nyheter/ArticleId/63459/Nye-datoer-for-konfirmasjon-i-Haram-fr-229-2020&psig=AOvVaw0hdVbmIn8PQSuZu03CllAB&ust=1582100588551000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiM4pTW2ucCFQAAAAAdAAAAABAD
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Konfirmantsamlinger 
Konfirmantsamlingene foregår ca. annenhver uke på menighetssenteret, 
hovedsakelig på vanlige ukedager etter skoletid. Nøyaktige tidspunkter kommer. 
Konfirmantene deles i to undervisningsgrupper, og du vil få mulighet til å komme 
med gruppeønsker. På samlingene spiser vi sammen og har litt undervisning gjennom 
leker, aktiviteter og samtale. Noen ganger gjør vi noe helt annet og finner på noe gøy 
utenfor kirken, f.eks. rundt 
Fasteaksjonen.   

 
Gudstjenestedeltakelse 
I løpet av konfirmasjonstiden får du 
være med på til sammen 8 
gudstjenester. Her er både selve 
konfirmasjonsdagen, 
presentasjonsgudstjeneste, lysmesse og 
temagudstjeneste inkludert. I tillegg skal du hjelpe til som ministrant i to 
gudstjenester. De resterende to besøkene bestemmer du selv, f.eks. kan du gå en 
gang i jula og en gang i påska. Deltakelse i andre kirker teller også.  

 
Leir 
Leir er for mange selve høydepunktet med konfirmasjonstiden  Konfirmantene drar 
sammen med en SUPER gjeng ungdomsledere og oss ansatte på en helgeleir i løpet av 
våren. På leir har vi et variert program med spennende temasamlinger, aktiviteter ute 
og inne, masse moro og hygge. Man må ikke være med på leir for å bli konfirmant, 
men det anbefales på det varmeste!  

 

Hva koster det? 

Vi ønsker at konfirmasjonstiden skal bli 
best mulig. Derfor tar vi en 
deltakeravgift på kr. 500. Denne 
inkluderer alt gjennom hele 
konfirmantåret, som f.eks. servering ved 
de fleste konfirmantsamlingene, utstyr 

og gjennomføring av aktiviteter. I tillegg kommer et leirtillegg på kr.800,- for de som 
ønsker å være med på leir. Leirtillegget dekker kostander knyttet til kost og losji i 
løpet av leieren. Deltakeravgiften betales inn til Rolvsøy menighetsråd på konto 
1145.15.29716 ved påmelding. Husk å merke betalingen med konfirmantens navn!  
NB! Økonomi skal ikke være et hinder for å konfirmere seg i kirken. Ta kontakt 
dersom det er vanskelig å få betalt egenandelen.  Vi har selvsagt taushetsplikt! 
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Hvordan melder jeg meg på? 

Du melder deg på som konfirmant ved å bruke registreringsskjemaet som du finner 
på våre nettsider under fanen «Konfirmant»: kirken.no/rolvsoy. Påmeldingen åpnet 
1.mai. Fristen for å melde seg på er 15.august.  

 
Spond 

Vi bruker mobil-appen Spond for å kommunisere med dere der hjemme. Der sender 
vi ut invitasjoner til arrangementer, informasjon til konfirmantene og andre nyttige 
ting. Du vil få en gruppelenke tilsendt på SMS/epost når du har meldt deg på. Du kan 
også legge deg inn manuelt ved å bruke https://group.spond.com/MLPYH eller bruke 
gruppekoden «MLPYH». Både konfirmanter og foreldre bør ha tilgang til gruppa. Der 
vil du etter hvert få invitasjon til informasjonsmøte etter sommerferien.  
 

Spørsmål? 

Har du spørsmål kan du kontakte undervisningsleder Ola Nødtveidt på telefon 
40480576 eller på e-post: olanod@fredrikstad.kirken.no.  

 

https://group.spond.com/MLPYH
mailto:olanod@fredrikstad.kirken.no

