
 

 
 
KJÆRE KONFIRMANT 
 
Nå er det din tur til å være konfirmant og vi i Grimstad menighet har gleden 
av å invitere deg til et helt nytt konfirmantopplegg som vi har lyst til å 
fortelle deg og dine foresatte om på et informasjonsmøte 
 

I GRIMSTAD KIRKE, TORSDAG 7. JUNI KL. 17.00 
 
Da vil vi presentere for dere hva som skjer i konfirmasjonstiden hos oss. 
Vi i Grimstad menighet er nemlig ganske stolte av at vi er den første 
menigheten i kommunen som nå gjør konfirmantundervisningen 
nettbasert. Det betyr at samlingene vi har kommer til å være mer sosiale, 
mer kreative, mer spennende og kanskje også mer utfordrende enn de 
har vært før. Dette forteller vi mer om på informasjonsmøtet. Du vil også 
få høre om hvilke temaer vi skal snakke om i løpet av konfirmasjonstiden, 
hvilke turer vi skal på, hvilke aktiviteter vi skal delta i og mye mer. 
 
Vårt mål med konfirmanttiden er at du skal bli sett og forstått og at du lærer noe 
annet om Jesus, kirka og kristen tro enn det du gjør på skolen. 
 
HVEM KAN KOMME? 
Alle som har lyst til å konfirmere seg i Grimstad kirke kan komme på dette møtet. Du trenger 
ikke sokne til Grimstad kirke – du trenger heller ikke være medlem av Den Norske Kirke. 
Kjenner du noen andre konfirmanter som ikke bor i Grimstad sokn (og derfor ikke har fått 
dette brevet) må du gjerne dele informasjonen med dem og ta dem med deg på møtet. 
Om du ikke er døpt kan du likevel komme, men er du døpt utenfor Grimstad kommune er 
det fint om du har med deg dåpsattesten din. Lurer du på noe tar du kontakt med meg så 
skal jeg svare deg så godt jeg kan. Du finner også informasjon på kirken.no/grimstad 
 
 
PÅMELDING 
Påmelding til konfirmantundervisning i Grimstad gjøres på nett: minkirkeside.no/grimstad Vi 
spør etter en del informasjon her, så det er lurt at dine foresatte er med på dette! Logg deg 
inn med mobilnummer og følg instruksen. Husk å velge Grimstad sokn øverst. Hvis du ikke 
får bekreftelse på e-post til slutt har noe gått galt. Da er det bare å ta kontakt med meg så 
hjelper jeg. Hvis du heller vil gjøre innmeldingen på papir finner du papirskjema på 
kirken.no/grimstad. Vi har også med oss slike skjemaer på informasjonsmøtet. 



 

 
 
 
 
HVEM TREFFER DU PÅ INFOMØTET? 
På infomøtet treffer du sogneprest Hjalmar Bjerga og meg. Det er vi to som i hovedsak har 
konfirmantopplegget i menigheten. I løpet av tiden som konfirmant vil du også treffe de 
andre som jobber i menigheten og en god del andre som driver med ungdomsarbeid i 
tilknytning til menigheten. 
 
 
MER INFORMASJON 
Du vil finne oppdatert informasjon om konfirmanttiden på nettsidene kirken.no/grimstad. Fra 
begynnelsen av juni blir det også mulig å finne mer info både på Facebook, Snapchat, 
Twitter, Instagram og YouTube. Du finner meg overalt som «gunnarikirka» 
 
 
VELKOMMEN 
Alle oss i Grimstad kirke gleder oss til et nytt og veldig spennende konfirmantår. Vi håper å 
se deg 7. juni. Du er hjertelig velkommen! 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
for Grimstad menighet 
 
 
 
Gunnar Edvard N. Gundersen 
menighetspedagog (hovedansvarlig for konfirmantene) 
91336337 – geng@grimstad.kirken.no
 
 


