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Du står der i finklærne, frisyren er omtrent 
slik du ønsker den skal være, og du har 
åpnet de første gratulasjonene og gavene. 
Alle ønsker deg en god konfirmasjonsdag.

Dagen er forberedt på ulike måter. Mange 
har sendt ut invitasjoner til venner og fami-
lie, bestemt hva gjestene skal få servert av 
mat, og har dekket et fest-
bord. Andre igjen har valgt å 
gjøre mindre ut av selskapet 
og fokuserer mer på andre 
ting. Det som er viktig er at 
DU er midtpunktet.

Vi som er ansvarlige for hva 
som skal foregå i kirka denne 
dagen vil så gjerne at du også 
skal kjenne deg forberedt til 
å ta på deg den hvite lange 
kappen. På en måte kan du si 
at du har gjort deg fortjent til 
den fordi du har møtt opp til 
samværene i konfirmantgruppa, vært med 
på gudstjenester og vært med på konfir-
mantleir. Du kan kjenne deg fornøyd med 
egen innsats. 

Men å være forberedt til denne dagen er 
faktisk en gave som er gitt deg. Du skal 
konfirmeres fordi du er døpt. Det er den 
viktigste forberedelsen for deg. 

Det som skjedde da du ble døpt var at du 
fikk vann øst over hodet i Faderen, Sønnen 
og Den Hellige Ånd sitt navn. Dette ga deg 
en tilhørighet til den kristne kirken sitt fel-

lesskap. Presten tegnet også et korsmerke 
over deg som tegn på at du er et Guds barn. 
Alle som er døpt tilhører det kristne felles-
skapet, og du som er konfirmant er midt i 
det. Her hører du til, du er på rett plass.

Året som konfirmant er snart over for deg. 
Nå er det gudstjenesten med bønn for hver 

enkelt konfirmant som gjenstår. 
Kanskje tenker du at konfirma-
sjonsdagen er en avslutning, 
men det er den ikke. Innholdet 
i denne dagen er en bekreftelse 
på at du hører til. Oppgaven for 
oss som arbeider i kirken og 
oppgaven for hele fellesskapet 
i menigheten er å få deg til å 
kjenne at her er det helt naturlig 
å være, også i fortsettelsen.

Selv om du henger fra deg den 
lange hvite kappen etter guds-
tjenesten, så bærer du fortsatt 

med deg betydningen av den. Kappens 
hvite farge står for Guds tilgivelse, og at du 
selv har fått evnen til å tilgi andre. 

Du tar også med deg bønnen som blir bedt 
for deg; At du skal bevares i troen på den 
treenige Gud og at du skal bære med deg 
håpet om at verden skal bli et rettferdig 
sted for alle mennesker. Og sist, men ikke 
minst, at du lever i kjærligheten som min-
ner deg om at «Alt du vil at andre skal gjøre 
for deg, det skal du også gjøre for dem.»

 xyz Hilsen konfirmantlederne v/ Reidun Flaten Qvale

Hilsen til konfirmantene

F E L L E S K O N T O R   for kirke-
vergen og de tre menighetene i 
Den norske kirke i Haugesund. 
Her kan du henvende deg om 
alle tjenester og tilbud kirken 
har. Telefon: 52 80 95 00. 
Fellesnummer for de ansatte i 
menighetene, på kirkekontoret 
og kirkegårdsarbeidere. 
Åpent:   Man-fre 08.00-15.30   
E-post: post.haugesund@
kirken.no

Hva vil det si å bli konfirmert? Svaret på 
dette er nok ganske avhengig av hvem 

du spør. Konfirmanter selv fremhe-
ver gjerne selve feiringen, 

fellesskapet med 
andre konfirmanter 

og gavene. For 
foreldre og fami-
lie som samles 
omkring konfir-
manten sin, er 
konfirmasjonen 

en viktig anled-
ning til å feire det 

kanskje litt bitter-sø-
te i at barnet deres blir 

mer og mer selvstendig. 
Som kirke vil vi gjerne at det å konfirme-
res skal være en stor og fin opplevelse 
for konfirmanten og alle rundt. Men 
mest av alt vil vi gjerne at hele konfirma-
sjonstiden skal være en påminnelse om 
den store gaven vi får i dåpen. 
For det starter med dåpen. I dåpen blir 
vi tegnet med et kors og med vann blir vi 
døpt til Guds treenige navn. Så enkel er 
dåpshandlingen, men likevel tror vi den 
bærer den største betydning.
 
Når Jesus lærer disiplene sine å be, be-
gynner bønnen med henvendelsen: ‘Vår 
Far i himmelen’. Den Gud Jesus lærer oss 
å kjenne er altså ikke en fjern og abstrakt 
tanke. Gud er nær oss og kjenner oss 
som en far kjenner sine barn. Alle har vi 
med oss forskjellige bilder og erfaringer 
fra det å være barn av våre egne foreldre. 
Også foreldre kan trå feil overfor barna 
sine. Likevel er båndet mellom foreldre 
og barn noe helt spesielt. Langt på vei er 

Det starter med dåpen

båndet betingelsesløst. Det er mye i livet 
som har betingelser med seg. Krav og 
forventninger som må overholdes. Regler 
og rammer vi må innordne oss etter, 
og konsekvenser av det vi sier og gjør. 
Men grunnleggende vil foreldre stort 
sett være foreldre for barna sine uansett 
hva som måtte skje. Det er et slitesterkt, 
varig bånd. Tro om ikke det er denne 
tanken Jesus sikter mot når han lar oss 
kalle Gud for Far. 

I sammenheng med dåpen blir navnet 
ditt nevnt. Slik blir det tydeliggjort at det 
er akkurat deg det gjelder – båndet mel-
lom deg og din Far i himmelen. Og for et-
tertiden blir dåpsdagen din stående som 
tidspunktet hvor dette båndet ble (med 
et godt, gammelt ord) stadfestet en gang 
for alle. Bibelen forteller jo at Gud kjen-
ner oss allerede før vi blir til i mors mage. 
Så kanskje er dåpen ikke så mye for Guds 
skyld, men først og fremst for vår skyld 
– til glede og trygghet for oss. Slik at vi 
skal vite at vi hører til, vite at vi regnes 
med, uansett hvor livet måtte bringe oss. 
‘Og se, jeg er med dere alle dager inntil 
verdens ende.’ Dette er de siste ordene vi 
hører Jesus si i Matteusevangeliet – like 
etter han har gitt disiplene i oppdrag og 
dra ut i verden for å døpe mennesker og 
fortelle om det de har hørt og sett. Jesus 
er med oss alle dager. 
Dåpen gjelder deg, men den setter deg 
også inn i en sammenheng med andre 
mennesker. Inn i et fellesskap hvor alle 
er invitert. For det er plass til deg her, 
uten betingelser. Og derfor er det plass 
til andre, også det uten betingelser. Med 
andre ord: dåpen knytter oss til Gud, 

men også til hverandre. Vi får del i 
ansvaret for bevegelsen som Jesus 
satte i gang – å fortsette med å 
invitere andre inn i fellesskapet. 

Derfor er det så fint at felles-
skapstanken er noe av det konfir-
mantene selv trekker fram som 
særlig viktig. Og for oss konfirmant-
ledere er det noe av det fineste ved 
arbeidet å få se konfirmanter som 
har det kjekt sammen, som passer 
på og inkluderer hverandre og går 
livet i møte sammen. Å knytte bånd 
er en sentral del av kirkens oppga-
ve i verden. Det starter med dåpen. 
Og konfirmantene er godt i gang 
med fortsettelsen.

xyz Ole Amund H. Gaustad, kapellan 
Rossabø og Skåre menighet
Foto: Bo Mathisen/Eirik S. Lund

Kjære leser!
Denne utgaven av Folk og kirke er i sin helhet viet 
konfirmasjon. Her kan du lese om ulike veier fram til 
konfirmasjon i Den norske kirke i Haugesund, og du 
vil kanskje kunne finne bilder eller sitater fra noen 
du kjenner. I tillegg, lister over alle som konfirmeres i 
løpet av august og september. 

Dersom du ønsker å lese om andre ting som rører 
seg i en av våre tre menigheter, eller forsåvidt også i 
byen ellers, finner du disse sakene på www.folk-og-
kirke.no. Her publiseres det stadig aktuelle saker. 
God lesing.
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Tur- og friluftkonfirmanter
Finnes det et bedre sted å gjennomføre 
konfirmantundervisningen enn ute i 
Guds skaperverk? Noen er overbevist om 
at ingenting er bedre enn det. Tur- og 
friluftkonfirmantene tilbringer derfor 
tiden sin ute på turer i friluft. 

Haugesund byr på mange flotte turopp-
levelser og vi er så heldige at vi også har 
en veldig variert natur. Fra skog i Djupa-
dalen,topper i byheiene, til kystlandskap 
mot sjøen.

Konfirmantene i år har fått oppleve alt 
som Haugesund kan tilby av værfor-
hold. Alt fra 10-12 kulde grader, vind og 
regn, men heldigvis også gode, varme 
soldager.

-Vi har greid å gjennomføre all under-
visningen, forteller sokneprest Bård 
Egil Dyrhol som sammen med Ingunn 
Bergsager Våge er leder for tur- og friluft-
konfirmantene i Rossabø menighet. Det 
har vært en flott konfirmanttid med en 
fin kombinasjon av lange og korte økter, 

forteller han. Er det fint vær har en brukt 
muligheten til å dra på lengre turer og 
har det vært surt vær eller for mange 
minus grader så har en kortet øktene 
ned. Trivselen er viktig!

Om det finnes noen krav til å bli med i 
denne gruppen så er det enkelt og greit 
at du trives ute og at du liker friluft. 
Turene klarer de fleste å være med på, og 
med riktige klær og sko skulle de fleste 
greie å komme seg med om de vil.

Jakob Kallevik Leite (bildet) som er en 
av konfirmantene i Rossabø valgte tur-
gruppen fordi han ellers går mye på tur, 
og liker å være ute i naturen. For Jakob 
var dette en god mulighet til å kombinere 
konfirmantundervis-
ningen med noe 
han også er 
interessert i 
til vanlig.

Tur og friluft konfirmantene har under-
visning på lik linje med andre konfir-
manter, men den forgår ute i friluft.

Velkommen til dåp!
Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv.
Gjennom dåpen blir vi en del av et fellesskap som strekker seg over hele

verden – og gjennom alle tider. Det er en markering der barnet har 
alle sine viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover 

å følge barnet alle dager.

Les mer om dåp på kirken.no/haugesund

Haugesund kirkelige fellesråd

Det er godt å slappe av litt når 
man er kommet til toppen.Velkommen til dåp!

Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv.
Gjennom dåpen blir vi en del av et fellesskap som strekker seg over hele

verden – og gjennom alle tider. Det er en markering der barnet har 
alle sine viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover 

å følge barnet alle dager.

Les mer om dåp på kirken.no/(DIN MENIGHET)

Haugesund kirkelige fellesråd
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Med et bredt spekter av grupper kan det være 
vanskelig å velge «riktig» gruppe. Noen finner 
kanskje ikke en gruppe innenfor det de er 
virkelig interessert i, andre synes det er så mye 
gøy at de ikke klarer å velge. Multikonfirmant 
er ofte det naturlige valget for disse.
 
Siden Multi er en gruppe med bredt tilbud er 
det også mange forskjellige konfirmanter, med 
mange forskjellige interesser. Det betyr at alle 
kan være med, og det legges til rette for at 
alle skal kunne delta på det som tilbys. Du vil 
dermed kunne få en konfirmanttid med mange 
forskjellige opplevelser både ute og inne.
Selv om det i år har vært noen begrensninger 
på aktiviteter og hvordan undervisningen er 
gjennomført har konfirmantene heldigvis fått 
spennende Multiundervisning, med gode min-
ner og forhåpentligvis også nye venner.

VILLE GJØRE ALT!
I fjorårets brosjyre stod det «Det blir fysisk 
aktivitet, film, kreativitet og baking i god kom-
binasjon med undervisning.». Ane Husevåg og 
Benedicte Vågenes Nordset bekrefter at dette 
stemmer. – Vi har fått være med på alt mulig, 
vi har sett på film, hatt aktiviteter i gymsalen 
og vært ute på tur forteller Ane som vi treffer, 
nettopp under denne aktiviteten – på tur i 
Djupadalen. 

- Jeg hadde litt lyst til alt, men hadde ikke lyst 
til å holde på med den samme tingen gjennom 
hele konfirmanttiden, sier Benedicte. Valget 
har ikke skuffet – Det har vært kjempegøy og vi 
har ikke angret på valget, forteller de. Rådet fra 
begge jentene er klart: Er du usikker på hva du 
skal velge? Multi er et godt valg!

Er du glad i idrett og aktivitet er dette 
gruppen for deg. KRIK-konfirmantene 
har fokus på aktivitet og undervisning. 
KRIK-konfirmantgruppa springer ut fra 
Kristen Idrettskontakt, en nasjonal orga-
nisasjon med idrett, ungdom og kristen 
tro i fokus. 
Samlingene veksler mellom undervis-
ningssamvær og trening. KRIK er forkor-
telse for ”Kristen Idrettskontakt.” Dette 
er en aktivitetsgruppe hvor idrett og lek 
blir naturlig del av undervisningen. 

- Dette året har vært litt utfor-
drende med tanke på smitte-
vern og avstand, sier kapellan 
Ole Amund H Gaustad. Men 
legger til at de likevel har 
greid å gi konfirmantene et 

fullverdig tilbud. Ole Amund forteller at 
det har vært undervisning både inne i 
gymsal, og ute.  
Uteaktivitetene spenner fra aktiviteter 
på fotball- eller basketballbanen, til tur i 
skog og mark. 
Det viktige er at dette er for de som ikke 
ønsker å sitte i ro, men som trives best 
med å få kombinere undervisning med 
fysisk aktivitet. KRIK konfirmantene har 
mange forskjellige aktiviteter, og under-

visningsdelen kombineres 
ofte med aktiviteter som 

kan knyttes til det de 
skal lære om. 

Sondov Selnes 
Tveito (bildet) er et 

godt eksempel på 

dette.  - Jeg valgte KRIK gymsal fordi jeg 
sitter så mye inne til vanlig, så hvorfor 
ikke velge noe mer aktivt i konfirma-
sjonstiden? 

Både bredden av aktiviteter og det fy-
siske nivået på aktivitetene gjør dette til 
et lavterskeltilbud. De aller fleste greier 
å holde følge, og opplever følelsen av 
mestring i løpet av konfirmanttiden.
 
KRIK står for «Kristen Idrettskontakt» 
og er en kristen ungdomsorganisasjon 
som har som formål å «bevare, inspirere 
og vinne idrettsfolk til kristent liv både i 
idrettslag og menighet». KRIK ble startet 
i 1981 etter initiativ fra prest Kjell Markset. 
KRIK er et lavterskeltilbud for tro og idrett. 

Fra venstre Benedicte Vågenes Nordset 
og Ane Husevåg synes Multi er et godt 
valg når man har lyst til å gjøre flere 
ting i konfirmasjonstiden

Multikonfirmanter – 
Gruppen for de som vil oppleve alt!

Multi konfirmantene i Skåre kombinerer 
tur langs kyststien med konfirmantunder-
visning under korset på Krosshaugen.

Ingunn Bergasager Våge underviser 
en gruppe KRIK-konfirmanter.

KRIK – for de som er litt sporty! 

6 7
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Visste du at det finnes et eget konfirmantopp-
legg for de som liker film? Det kalles, naturlig-
vis, “Filmkonfirmant” og legger undervisningen 
opp med utgangspunkt i film. Blant annet ser 
vi at mange av Bibelens fortellinger og bilder 
dukker opp i mange av de kjente store filmene. 
Tema omkring gudstro, nestekjærlighet og 
etikk dukker ofte opp i filmer og kan danne ut-
gangspunktet for mange spennende samtaler, 
undring og diskusjon.

I konfirmantundervisningen er man bevisst på 
å bruke filmer som engasjerer. Ofte får konfir-
mantene et nytt forhold til filmen og innholdet 
når den ikke bare ses som ren underholdning. 
Dette er med andre ord gruppen for de som 
liker å se på film og ha en god samtale etterpå.
Dette er noen av filmene som brukes:
 
NARNIA 
I filmen gjenkjenner man mye av det som står 
i Bibelen. Hovedbudskapet er kampen mellom 
det gode og det onde. 

Du kan lære 
mye fra en 
god film

PSYCHOBITCH
En norsk film om hvordan det er å være 
ungdom i dag. Filmen handler om vennskap 
og kjærlighet. Filmen tar også opp tema som 
gruppepress, karakterjag og identitetssøk.  

BRUCE ALMIGHTY 
Handler om en mann som klager så mye til 
Gud at Gud lar ham ta over jobben og bli all-
mektig en stund. Han lærer fort at det å være 
Gud på ingen måte er en enkel jobb.
 
THE BOOK OF ELI
Handlingen er lagt til etter en tenkt 3. verdens-
krig der verden er ødelagt og farlig. Filmen 
følger en mann ved navn Eli som har den siste 
og eneste Bibelen. Vi følger hans kamp for at 
Bibelen skal formidle kunnskapen som kan 
bringe menneskeheten håp, hente sivilisa-
sjonen tilbake fra grensen av ødeleggelse og 
redde menneskehetens fremtid.

«Keystone-konfirmant» er et begrep 
som har vært i mange år. Det var den 
første gruppen for de som ønsket en 
litt annerledes konfirmanttid. Selv om 
det er kommet mange nye aktiviteter å 
velge blant holder tensingkoret stand.
Koret er heller ikke så stort som det en 
gang var, men med 15 medlemmer har 
de fullt band og fortsatt like gøy.

Dirigent Torstein Lauvik Ørland legger 
stor vekt på at konfirmantene skal 
være fullverdige medlemmer av koret. 
-Et godt miljø der alle er likestilt er det 
viktigste for oss. Vi har flinke sangere 
og musikere, men det viktigste er at 
de som er med har det bra. Om vi på 
en øvelse måtte velge mellom miljø 
og det musikalske ville vi i 10 av 10 
tilfeller ha valgt miljøet.

Eierskap er et annet viktig stikkord for 
koret. – Det er kormedlemmene som 
styrer selv, vi har en veldig flat struktur 
forteller han. Han legger til at årets 

forestilling inneholder mer drama og 
dans enn tidligere. Det var det med-
lemmene ønsket og da ble det slik. 
-De fant nok ut at det var mer arbeid 
enn de hadde trodd på forhånd, men 
det har gått bra, sier han.

Forestillingen ble laget, innøvd og 
fremført - på tross av alle utfordringene 
dette året har bydd på. Keystone har, 
som mange andre, møtt hverandre di-
gitalt. Det ble ikke så veldig mye øving 
på sang – men igjen er det samholdet 
og kontakten mellom kormedlemme-
ne som teller.

Da Folk og kirke møtte Keystone var 
det på øvingsweekend på Vigdarheim. 
Med på turen var Maren Susanne Eide 
Førland og Jenni Elstad-Aarseth. 2 av 
de 3 konfirmantene i Keystone i år.
Ingen av de hadde noe særlig kjenn-
skap til Keystone før de meldte seg på 
som konfirmanter. For Maren Susanne 
var det enkelt å velge Keystone som 

konfirmantundervisning – det var 
egentlig det eneste hun hadde lyst 
til. Hun tror ikke hun kommer til 
å fortsette i koret etter konfirma-
sjonstiden
selv om hun har lyst. 
-Det passer rett og slett ikke inn med 
andre aktiviteter som for eksempel 
speideren. Men hun går på speiding på 
KM-huset og kommer nok til å stikke 
innom når hun får sjans.

Jenni derimot har bestemt seg for å 
fortsette i koret. Hun forteller at det 
i tillegg til denne turen også har hatt 
en seminar helg. – Øvelsene pleier vi 
naturligvis å synge, men vi har også 
leker og så spiser vi. 

For konfirmanter i Keystone er det 
”konfirmanttid” hele året. De har 
øvelse hver tirsdag 18.30-21.00 og litt i 
enkelte helger. Men liker du sang, dans 
og musikk er dette et godt valg!
  

Fra venstre: Maren 
Susanne Eide Førland 
og Jenni Elstad-Aarseth. 
To av tre keystone 
konfirmanter i år. De 
har «konfirmant under-
visning» 1 gang i uken 
gjennom hele konfir-
mant tiden.

Keystone – for deg som vil synge deg 
gjennom konfirmanttiden
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SKÅRE MENIGHET 

UDLAND KIRKE 
lørdag 28. august kl. 10.30
Andreas Aase
Benjamin Alfsvaag Andersen
Celia Bjørndal
Ane Christense Frydnes Ek
Jonas Førland
Andreas Bjørnevold Hanssen
Ørjan Aasland Håkonsen
Ida Grindheim Lutcherath
Katarina Lysenko Nilsen
Aurora Rasmussen
Brage Mortvedt Skåleskog
Kristian Solberg Johannesen
Sander Bøe Veldt

UDLAND KIRKE 
lørdag 28. august kl. 12.00
Thea Græsdal Bråstein
Daniel Soland Drabløs
Maren Susanne Eide Førland
Almar Gjerd Grindhaug
Linea Sofie Stueland Haldorsen
Malene Gjertsen Helland
Eirik Pedersen Milje
Erling Mæland
Amanda Ottosen Nygård
Edvard Mæland Paasche
Oscar Christopher Hitsøy Pepper
Fredrik Sakkestad
Lars Mikal Nordskog Sigurdsen

UDLAND KIRKE 
lørdag 28. august kl. 13.30
Hanne Korsedal Bua
Ingeborg Rød Endresen
Vebjørn Engedal
Erik Falkeid
Joakim Emanuel Hettervik
Adele Hope Jabjør
Ørnulf Kraft
Henning Andreas Tysvær Nymoen
Sebastian Gabriel Tvihaug Oldervoll
Katarina Storesund
Mathias Førland Støle
Miriam Hjermann Sveen
Johannes Vik

UDLAND KIRKE 
lørdag 28. august kl. 15.00
Marina Marie Aksdal-Mathiesen
Emma Fjell Eide
Julie Kalstad Lindås
Sander Ringøy Moen
Mari Myrland
Ingeborg Odland
Tobias Sandvik Sandal
Sebastian Nikolai Strømø
Magnus Thorsen
Jesper Velde
Eirik Vikse
Mathias Østnor

SKÅRE KIRKE 
søndag 29. august kl. 10.30
Endre Hansen Gaard
Henrik Nordskog Børseth

Christine Marie Svelland-Saksvik
Håvard Røksund Housken
Lise Håvardsholm Våge
Elisabeth Møinichen Kvinnsland
Sondre Steinsnes Nypan
Christian Svelland-Saksvik

SKÅRE KIRKE 
søndag 29. august kl. 11.45
Henrik Lunde Kristiansen
Julian Kyvik
Inger Johanne Hærem Nuntun
Amie Nye
Angelika Pensgård Olsen
Ingrid Trovåg
Bjørnar Trovåg

SKÅRE KIRKE 
søndag 29. august kl. 13.00
Nicholas Bjørgen Berning
Kaja Maria Stuve Eileraas
Matteus Hernar
Ørjan Johnsen Kaldheim
Tobias Røsand
Mathilde Eggers Staalesen
Isolde Margareth Ulvik

UDLAND KIRKE 
lørdag 4. september kl. 11.00
Dennis Bårdsen Emberland
Kaja Gjerde Hoem
Hedda Korsedal Gåseidnes
Kristoffer Heien
Maria Berge Hustvedt
Adrian Oldervoll Jensen
Lars Gudmestad Jensen
Terje Benjamin Johnsen
Johanna Rosvold
Lael Isaac Mendoza San Jose
Truls Mæland Storstein

UDLAND KIRKE 
lørdag 4. september kl. 12.30
Sofie Alexandra Aslaksen
Marius Engedal
Amalie Thune Ervesvåg
Magnus Andersen Haugan
Michael Sandven Heggen
Niels Synnes Jepsen
Max Samuel Reidarson
Leonard Tesdal Woll Håland
Tuva Johanne Vevang
Ingrid Odiana Eriksen Ådland

UDLAND KIRKE 
lørdag 4. september kl. 14.00
Sebastian Bratvold
Emma Fredriksen Bårdsen
Sunniva Eriksen
Vilde Eriksen
Thea Espeland
Maren Erene Holm Evensen
Henriette Maien Hunsbedt
Nora Wendelbo Johansen
Sebastian Kallevåg Mathisen
Jonah Kolaas-Ramstad
Jakob Økland Lillebråten
Kristian Samdal Lund

ROSSABØ MENIGHET
ROSSABØ KIRKE 
lørdag 11. september kl. 10.30
Henrik Aardal
Emma Bergersen Danielsen
Markus Berning Eide
Ida Surnevik Falkgjerdet
Helene Vikingstad Hognerud
Johanna Josephsen
Kristian Grønås Kongshavn
Jakob Kallevik Leite
Andrea Olsen
Michelle Seefai Rasmussen
Marius Ringen Reksten
Mads Alfred Skauge
Linn Aurora Butler Stumo
Julie Staknes Vevatne

ROSSABØ KIRKE 
lørdag 11. september kl. 11.45
Rasmus Andersen
Hermine Losvik Dahle
Thea-Sofie Lønning Eikemo
Styrk Helgø Eriksen
Henrik Næss Førre
Heine Stensen Helgeland
Even Hustvedt
Elise Halvorsen Jacobsen
Rikke Folgerø Jacobsen
Magnus Kaste
Sofie Tveit Knapstad
Stian Kobbeltvedt
Emma Amalie Sørbø
Sondov Selnes Tveito

ROSSABØ KIRKE 
lørdag 11. september kl. 13.15
Victoria Sakkestad Bringedal
Mathea Bringedal
Therese Hovland Børgesen

Frøya Størksen Kristensen
Elias Thaule Kulleseid
Christian Kvamme
Emma Bøe Lilleeng
Emil Avdijaj Låte
Anne Aalstad Miljeteig
Helene Tollaksen Olsøn-Lunde
Linnèa Grude Teig
Elida Skjold-Ødegaard
Zacharias Clarke Westmork
Lucas Clarke Westmork
Aggi Helene Ystaas

ROSSABØ KIRKE 
lørdag 11. september kl. 14.30
Andrea Jeanne Andreassen
Filip Bjørheim
Tomas Bjørheim
Benedicte Hjertaker
Julie Hjertaker
Sebastian Lie Holmedal
Ine Husevåg
Ane Husevåg
Anna Maria Johnsen
Sonia Maria Levinsen
Malin Myklebust
Benedicte Vågenes Nordset
Eila Seeberg
Andreas Rossebø Susort

ROSSABØ KIRKE 
søndag 12. september kl. 1100
Viktoria Erdelyi
Hannah Gramstad Grindhaug
Amalie Lindtner Hestenes
Johan Aarøy Larsen
Johannes Westerheim Vangberg
Jon Daniel Lie
Henrik Stølsvik Merkesvik
Rasmus Ringen
Therese Høvring Westergaard

VÅR FRELSERS MENIGHET
RØVÆR BEDEHUSKAPELL 
lørdag 28. august kl. 11.30
Haakon Storstein Haug
Bjørn-Oscar  Thoresen

VÅR FRELSERS KIRKE 
lørdag 18. september kl. 10.00
Oscar Erling Aukland
Veslemøy Snarheim Brynjelsen
Julie Ellefsen
Hanna Frøvik
Preben Gabrielsen
Marita Grønnestad Gangstø
Mats Grønnestad Gangstø
Emilia Henriquez Hansen
Julia Hetland
Emma Ristesund Hjortland
Mia Minde
Nikolai Haldorsen Sæbø
Marcus Sørvik
Sander Sørvik
Preben Vonka
Cecilie Kolstø Waage

 VÅR FRELSERS KIRKE 
lørdag 18. september kl. 11.30
Theodor Aase
Peder Gramstad Berstad
Jenny Elstad-Aarseth
Alexander Stelander Halvorsen
Rikke Pleym Iversen
Moy Lyngholm Iversen
Martine Kambe
Kaja Nilssen
Karoline Sætre Nordhus
Håkon Johan Sætre Nordhus
Vegard Jaymangal Nuland Ræstad
Thea Rønnevik
Preben Samuelsen Sætre
Helle Tollaksen
Ingrid Heggheim Vespestad
Martin Heggheim Vespestad
 

VÅR FRELSERS KIRKE 
lørdag 18. september kl. 13.00
NNawjin  Alinejad
Elisabeth Bygnes

KONFIRMANTER Haugesund 2021

Agnes Fonneland
Vebjørn Helgeland
Askil Grainger Horgen
Karoline Andrea Thime-Iversen
Elina Moe Jamne
Tara Lehmann Johannessen
Christian Søvik Kongestøl
Helene Mokleiv
Marius Reine
Ida Berge Saltvedt
Thea Lindanger Soland
William Hermstad Simonsen
Marcus Moen Svendheim
Sigurd Luong Thorsen
Sara Luong Thorsen
Tora Tveit
Kristina Ellingsen Østebøvik
 

VÅR FRELSERS KIRKE 
lørdag 18. september kl. 14.30
Zander Augustin Strand Birkeland
Carlotta Bratke
Vebjørn Olav Dybdahl
Stian Frøyland
Frida Hatlestad
Steffen Fredrik Jones
Elina Haga Kallevik
Olav By Krogenes
Freja Lønning
Njål Mæland
Liv Elisa Aanensen Simonsen
Synne Haugen Skeie
Theodor Sæther-Olsen
Jimmy Vargas
Sturle Vatnem
Viktor Våg
Lucas Benjamin Førland Nordal
 

VÅR FRELSERS KIRKE 
søndag 19. september kl. 11.00
Marielle Worum Andersen
Cecilie Finne Davidsen
Sara Madeleine Lerøen Fiksdal
Sander Valentin Riise Salama
Christoffer Sandvig
Anna Stueland
Alida Thomsen
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SPOR AV GUD I BYEN
Tema for sporløypen var «spor av Gud i byen». 
Dette var nok den aktiviteten som falt best i 
smak for mange av konfirmantene. Med «spor 
av Gud» tenker vi på kirker, bedehus og andre 
kristne symboler, sier Ingunn.  
Konfirmantene ble sendt ut til forskjellige steder 
i byen. De var rundt på poster som var plassert 
i og ved flere av kirkene i byen, i tillegg til andre 
steder som Skattkammeret og Gatekapellet.  
Mange av konfirmantene oppdaget nye steder 
og lærte nye ting om byen de bor i. 
I Vår Frelsers kirke møtte de sokneprest Tor 
Jakob Bjørndal som fortalte dem om kirken og 
det som er i den. De vet nå mer enn de fleste om 
både lysekroner og altertavlen i kirken. 
De fikk også komme inn og se i Gatekapellet 
under Risøybroen. Den lille oransje bygningen 
du finner under broen. Det er slett ikke alle som 
har vært der – selv om de fleste har gått forbi. 
Oppgaven de fikk var å telle antall kors inne i 
kapellet, det er flere enn du skulle tro. 

GUDSTJENESTEVERKSTED 
Etter å ha blitt kjent med byen gjennom for-

skjellige oppgaver sto det en ny oppgave for tur. 
Lage morgendagens gudstjeneste. Konfirman-
tene var igjennom forskjellige grupper. Den ene 
var en formingsgruppe der de skulle tegne selv-
portrett som skulle festes på en stor tegning av 
en kirke. Konfirmanter er som alle andre – ikke 
alle er like flinke til å tegne. Da er det godt å ha 
kateket Reidun Flaten Qvale fra Skåre menighet 
som veileder, hun har nemlig et godt råd: Ta 
selfie med telefonen og se på deg selv opp ned! 
Og vips så var oppgaven mye enklere. 
De laget også sine egne bønner, og dramastykke 
til bibeltekst. 

SIN EGEN GUDSTJENESTE
På søndagen var det gudstjeneste. Bokstavelig 
talt for og av konfirmantene. Kapellan Ingvild 
Bjørnøy Lalim ledet gudstjenesten, med god 
hjelp fra konfirmantene. Igjen kom dette med 
smittevern inn, og derfor var det kun konfirman-
tene som fikk delta. Det var litt trist – det var en 
flott gudstjeneste med flinke konfirmanter som 
hadde fortjent et større publikum. 

Til  venstre:
Sokneprest 
Tor Jakob 
Bjørndal 
forteller 
historien om 
Vår Frelsers 
kirke

Prosjektcamp

Hvor mange kors er det inne i Gate-
kapellet? Det var en av oppgavene 
konfirmantene skulle svare på.

Hvert år arrangeres det en «bo hjemme-leir» 
for konfirmantene.  Alternativet for de som 
ikke ønsker eller har mulighet til å reise bort 
på leir. Leiren går på omgang mellom menig-
hetene, men både i år og i fjor ble leiren holdt 
på Vår Frelsers menighetshus. 

Ingunn Bergsager Våge, konfirmantansvarlig i Rossabø 
forteller at det i år ble en litt avkortet leir. -På grunn av 
smittevernregler måtte vi dele deltagerne opp i to grup-
per, dermed ble det litt kortere tid enn det som var tenkt 
på forhånd. 

Leiren gikk over tre dager. Vi startet på fredagen med 
film og sosialt samvær. På lørdagen hadde de sporløype 
og gudstjenesteverksted før det var gudstjeneste på 
søndagen. Selv om det er et tettpakket opplegg, så var 
det tydelig at konfirmantene koste seg.

Følg QR-koden for å se film fra leiren!
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SOMMEREN KOM FOR FULLT
Konfirmantene på alle leirene har vært heldige med 
været. Ingen har opplevd surt vær og alle har fått se 
solen mer elle mindre. Leirene på Stemnestaden fikk 
ekstra godt vær, særlig den siste. Med langt over 20 
grader og knall blå himmel ble det skikkelig “som-
merleirstemning” for de fleste. De kunne nyte både 
bading, soling og ikke minste det riktige været for 
beachvolleyball!

MESTERNES MESTER
Begge leirene startet med mesternes mester. Konkur-
ransen hadde flere poster som konfirmantene måtte 
gjennom. En av disse var fysisk krevende, som den 
såkalt bip-test som er velkjent i idrettsmiljø.  
Konfirmantene løp på en avstand på 20 meter. Et 
enkelt bip indikerte starten på en lengde (20 m) og et 
dobbel bip indikerte at hastigheten økte. Hver gang 
et bip kom de måtte berøre 20 m streken. Dersom de 
ikke rakk frem til streken før et bip kom, var de ute. 
Konkurransen var en lagkonkurranse så laget fikk 
poeng etter hvor lenge noen fra laget løp.
Men det var ikke bare tøffe fysiske utfordringer. Mest-
ringsfølelse var en viktig del av Mestrenes mester. 

Derfor var det flere typer poster. Noen poster 
handlet om å huske. For eksempel Kims lek der 
de fikk se et antall gjenstander og skulle fortelle 
hvilke gjenstander de hadde sett. Andre oppgaver 
var å lete etter ting eller gjennomføre en løype 2 
på runder på samme tid. Mesternes mester ble 
gjennomført den første dagen på begge leirene. 
En flott måte å bli kjent på og skape samhold.

AKTIVITETER
Det var et bredt utvalg av aktiviteter på leiren, slik 
at alle skulle få bli med på noe de syntes var gøy. 
Fotball og volleyball var noen av de aktivitetene 
mange forventet at skulle være en del av aktivite-
tene. Disse var naturligvis svært populære, men 
konfirmantene fikk også prøve seg på aktiviteter 
de ikke hadde hatt kjennskap til fra før. For eksem-
pel frisbeegolf, fjellklatring eller kanotur. 

GUDSTJENESTEVERKSTED
Gudstjenesterksted har vært en del av de fleste 
leirene i år. På alle leirene har dette også vært 
veldig godt mottatt av konfirmantene. Det å være 
med på å lage sin egen gudstjeneste gir ikke bare 
følelsen av eierskap av gudstjenesten, men også 
forståelse og kunnskap om hva en gudstjeneste er, 
og hvordan den er lagt opp. 
På gudstjenesteverkstedet var det flere poster 
som går på forbønn og  de lagde “tegneserie” med 
mobilbilder på bakgrunn av bibeltekster.  Det var 
også en kreativ del der de lagde selvportrett og 
monterte på bildet av en kirke for å vise at kirken 
består av menneskene i den.

Over hundre konfirmanter var samlet til to 
aktivitetsleirer på Stemnestaden i Tysvær. 
På aktivitetsleirer er det naturligvis aktivi-
tetene som står i fokus, men både bading og 
soling var også en viktig del av dagene for 
de som ønsket å slappe av.

Aktivitetsleirer på  Stemnestaden
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Følg QR-koden for å se film 
fra leiren!



Sokneprest Arnt Johan Vistnes hadde 
gått opp løypene på forhånd og visste 
hva konfirmantene gikk til. Å gå med 
10-15 kg på ryggen i ulent terreng 
kan som kjent kreve sitt. Derfor ble 
det kjærkomment for de fleste at 
base-camp ved Valldalsvatnet ikke var 
så langt unna.

Fra base-camp var det en flott stigning 
i programmet på dag to, bokstavelig 
talt, når gruppen tok seg inn i Slette-
dalen. Et unikt og vakkert sted. En bred 
dal i starten på vidda, men stor elv, 
snø, myr, blomster, røyskatt og fugl. Et 
eventyr både for deltakere og ledere.
På leiren viste det seg at noen av 
konfirmantene var svært så bevandret 
i villmarken. Det tok ikke mange mi-
nuttene fra vi slo opp leir til de første 
ørret ble fisket, og senere stekt på 
bålet. Og, ja, konfirmanter spiser fisk!

Budskapet på denne leiren var 
klinkende klart: Gud er glad i deg! 
Omgivelsene, fellesskapet, slitet, 
utfordringene og samtalen var i seg 
selv en god konfirmantundervisning. I 
kirkens trosopplæringsarbeid handler 

det naturligvis om å skape tro og und-
ring på Bibelens budskap, men også 
å gi livsmestring. Det siste konfirman-
tene fikk høre før lyn og torden gikk 
over til kraftig regnevær fredag kveld, 
var også at «Gud har tro på deg». 
Fantastiske ungdommer overbeviste 
på forskjellig vis i så måte.
Om ikke det var nok med lange 
vandringer og fiske ble konfirmante-
ne også utfordret på tidenes første 
Stonegames. Hva kan man ikke finne 
på av fargerike konkurranser og leker 
i friluft når naturen byr på all verdens 
utstyr?! Vinnerne var hele gjengen 
som tok utfordringen. Selv om noen 
bygger høyrere varder og hopper len-
ger fra stein til stein, var det innsatsen 
til alle som imponerte.

Villmarksleiren var en av flere tilbud 
til konfirmantkullet denne våren. 
19 deltok på villmarksleir. Foruten 
soknepresten så var soknediakon 
Annlaug Halvorsen Engemark, daglig 
leder Tom Landås og frivillige med-
arbeider Therese Landås og hunden 
Millo med på tur.

Tøffe konfirmanter på tur
Det ble både kramper, bading, snøballkrig, fiske, torden og lyn, og 
ville dyr på konfirmantenes villmarkstur.

xyz Tekst/foto: Tom Landås

 xyz Tekst/foto: Tom Landås
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Følg QR-koden for å se film 
fra leiren!
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Fredtun er et flott leirsted sør på Karmøy. 
Leirstedet har i mange år vært tilholdsted 
for ulike leirer og aktiviteter og leirer. Dette 
er et sted vi stadig kommer tilbake til, 
og hvorfor det? Mer perfekte forhold for 
hyttetur skal du lete lenge etter. Stedet i 
seg selv er utrolig flott, og når været roper 
“SOMMER“ er dette det perfekte sted for 
hyttetur. 
Konfirmantene som deltok på denne hyt-
teturen fikk en avslappende og gøyal helg, 
med soling, spilling, lek og gudstjeneste ute 
i Guds frie natur – med havet som altertavle!
 
UT PÅ TUR
Rundt Fredtun er det my flott natur. På 
lørdagen var det derfor naturlig å ta en 
liten spasertur i området rundt leirstedet. 
Som naturlig er på en hyttetur så var det 
ikke noen strevsom tur, men en kosetur. 
Konfirmantene fikk blant annet besøke Sku-
denes fort som ligger bare et lite stenkast 
fra leirstedet. 

HYTTEAKTIVITETER  
Hva gjør man på en hyttetur-leir? Det 
samme man gjør på alle andre hytteturer 
selvfølgelig. Mange av konfirmantene koste 
seg med brettspill mens andre spilte fotball. 
Området byr også på god mulighet for å 
gjemme seg litt bort for å slappe av og nyte 
solen. Den muligheten var det også mange 
som benyttet seg av. 
Når været i tillegg er så flott må man 

selvsagt grille!  Det var en sulten gjeng med 
konfirmanter som fikk både hamburgere 
og pølser på lørdagen. Det var likevel nok 
mat til alle, og det virket som om alle likte 
maten. 

GUDSTJENESTEVERKSTED OG GUDSTJENESTE  
På gudstjenesteverkstedet skulle alle delta-
gerne innom forskjellige grupper. De skulle 
skrive sine egne bønner, tegne selvportrett, 
lage drama stykke til prekenteksten og øve 
på salmer og liturgi til søndagens guds-
tjeneste.  
Gudstjenesten ble holdt i en av de flotteste 
kirkene vi har – naturen. På gresset foran et 
flott steinkors, og med havet som altertavle 
gjennomførte konfirmantene sin egenpro-
duserte gudstjeneste Gudstjenesten ble 
ledet av kapellan Ingvild Bjørnøy Lalim. 

LIKTE NATTEN BEST 
Ingrid Odiana Eriksen Ådland og Katarina 
Storesund er enige om at kvelden og natten 
var det beste med leiren. Det er kanskje ikke 
så overraskende for de som har vært på leir 
før, men i år var det særlig viktig. 
-Nå har det vært korona lenge og vi har ikke 
fått møte så mange. Derfor var det gøy å 
kunne få møte venner og bare spise godteri, 
prate og kose oss sammen igjen. Ingrid 
Odiana er enig. Kvelden var det kjekkeste 
med leiren, men gudstjeneste verkstedet 
og turen var også gøy. 

Fra venstre: Ingrid Odiana 
Eriksen Ådland og Katarina 
Storesund er enige om at 
kvelden og natten var det 
beste med leiren. Nå har 
det vært korona lenge, nå 
var det gøy å endelig få 
møte venner.

På hyttetur til Karmøy
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Følg QR-koden for å se film 
fra leiren!
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KONFannonse

Opplev livet som konfirmant
på TikTok #konfirmantene

For at du skal få et innblikk i hva kirkelig konfirmanttid går ut på, har 
årets kull delt fra livet som konfirmanter på TikTok #konfirmantene.

Der legger de ut filmer av alt de gjør i konfirmasjonstiden, som 
samlinger og aktiviteter, og svarer på spørsmål i kommentarfeltene.

Søk opp #konfirmantene på TikTok, og opplev hvordan det er
å være en del av fellesskapet som konfirmant i kirken.


