
KONFIRMANTFESTIVALEN   2019 

Tid: Lørdag 16. november kl. 11.45 – 18.00 

Sted: Seljestadhallen, Harstad 

 

AVREISE OG TRANSPORT 

Alle sørger for å komme seg til og fra. 

INFORMASJON 

✓ Frukt og boller til alle når dere ankommer hallen 

✓ Servering av bagett og brus kl. 14.30 

✓ Det vil være muligheter for å få kjøpe pølse m/brød, sjokolade, kake og 

drikke i kafeen 

✓ Om du har matallergier så må du snarlig ta kontakt med din 

konfirmantleder/reiseleder.  

✓ Alle får garderobeplass der de kan sette fra seg utesko, henge jakke osv 

 

PROGRAM  

Festivalen er fra kl. 11.45 – 18.00. Det vil være et variert program med ulike 

aktiviteter, Ruben Gazki og konsert med Chip K m band og Soul Teens 

http://chipkendall.com/ 

 

TA MED 

✓ Penger eller kort til kioskvarer 

✓ Innesko 

✓ GODT HUMØR ☺ 

 

http://sglive.no/wp-content/uploads/2015/11/CHIP-K-FBbanner-e1448878083707.png
http://chipkendall.com/


Ministranttjeneste og kirkekaffeansvar vår 2020 
 

I løpet av konfirmantåret vil alle konfirmanter delta som 

ministrant (medhjelper) i to gudstjenester; én om høsten og én 

om våren. Ministrantoppgavene består i å hjelpe til ved dåp, 

bære lys, tenne lys, bære inn prosesjonskorset, dele ut 

salmebøker, samle inn penger eller lese tekster. 

 

I vår menighet er det blitt en tradisjon at konfirmantenes 

foresatte har ansvar for kirkekaffen etter gudstjenesten den 

dagen deres konfirmant er ministrant. Den dagen konfirmanten 

har ministranttjeneste har foresatte ansvaret for å hjelpe til 

med kirkekaffe. Oppgaven innebærer å ta med en enkel 

(skuffe-)kake, dekke bord, sette frem kaker og kjeks, trakte kaffe 

og te, blande saft samt rydde og sette i oppvaskmaskin etterpå. 

Foresatte møter opp en time før gudstjenestestart.   

 
Dersom dere er satt opp på en dag det absolutt ikke passer ber 
vi dere bytte innbyrdes og gi beskjed til Stian. Telefonnummer 
til en av de foresatte står bak konfirmantens navn. På forhånd 
takk for hjelpa!  
 
 
 

Hilsen 

 

Stian Holtskog 

Prest / konfirmantansvarlig Harstad menighet 

Tlf.: 917 46 492 

E-post: sh@kiha.no 

 

mailto:sh@kiha.no


 
Ministrant- og kirkekaffeturnus 
 
Dato Konfirmant Tlf.  Oppmøte 

5.jan 
Kl. 11 

Amalie Konstanse Aas Hansen 
Ola Johan Marthinussen 
Sander Andre  Wiesener 

 

93423874 

90984215 

45247307 

10.00 

19.jan 
Kl. 11 

Oda Madelen Lillegård Løtveit 

Berthine Nordahl 

Ida Hodel Gudmundsen 
 

99796869 
90520703 
99482996 

 

10.00 

2.feb 
Kl. 11 

Maria Klo 
Olav Leander Bjørvik 
Magnus Hanssen 

 

91535897 
97692368 
95195133 

10.00 

23.feb 
Kl. 11 

Henriette Lie Schjelderup 
Maya  Siljesdatter Jørgensen 
 Nanna Augusta Arntzen                     

 

48264642 
95810561 
46818268 

 

10.00 

1.mars 
Kl. 11 

Safiya Kadyrova 

Emma Pauline Tømmerås 

Ina Sletten Pedersen 

 95001605 
 99344062 
 97524691 

10.00 

22.mars 
Kl. 11 

Solveig Normann 

Bjørn Rafaelsen  

Tore Rafaelsen 

41324280 
91729473 
91729473 

10.00 

26.april 
Kl. 11 

Niklas  Kristensen  
Adrian Wilhiam Gundersen               

95135439 
91349799 

10.00 

 
 

 


