
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Infomøte og påmelding 

Informasjonsmøte for konfirmanter og foreldre/foresatte  
i kirke/menighetshus:        15.september 2020 kl. 18.00.  
Påmelding via nettsiden fra: 15.september 2020 kl. 20.00.   
Gå inn på www.kirken.no/haugesund og velg «KONFIRMASJON».      

Betaling 
Konfirmantavgiften er kr. 500,-  og betales ved oppstart.  
Dette går bl.a. til dekning av måltider og materiell.  

I tillegg har noen av tilbudene våre også andre kostnader som må 
dekkes av konfirmantene selv, bla. Keystone. 

Økonomi skal ikke hindre noen i å bli konfirmant. Dersom dette er en 
utfordring, ta kontakt på mail eller telefon (se under). 

Dersom du ikke er døpt, kan du likevel melde deg opp som 
konfirmant. Da blir du døpt før konfirmasjonen, og får selv være med å 
bestemme hvor og når det skal skje.  

Velkommen som konfirmant! 

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss! 
Tlf: 52 80 95 00 (08.00-15.30)  

Epost: post.haugesund@kirken.no 
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UNDERVISNINGSDEL  

Alle konfirmantene velger en undervisningsgruppe. Samlingene består av 
aktivitet, undervisning og samtale omkring aktuelle temaer. Dette foregår i  
all hovedsak i perioden januar til juni 2021. Du velger en av disse: 
 

Multi 

Denne gruppa vil 
inneholde litt av 
hvert. Det blir 
fysisk aktivitet, 
film, kreativitet og 
baking i god 
kombinasjon med 
undervisning.  

Keystone 

Liker du sang,  
dans, drama, eller 
spille i band? Ten-
sing kor med 
ungdommer fra 
hele byen møtes til 
ukentlig øvelse på 
KM-huset. 
Oppstart i oktober. 
 

Film 

Vi ser en film eller 
utdrag fra 
film/dokumentar, 
og tar utgangs-
punkt i dette når vi 
har undervisning. 

KRIK-gymsal 

Vi samles i gymsal 
og har ulike 
aktiviteter som 
belyser livet og 
troen, knyttet 
sammen med 
undervisningen. 

Friluft 

Vi er ute i skog og 
mark, og har 
samtale og 
undervisning  
utendørs.  

Noen ungdommer har behov for spesielt tilrettelagt opplegg.              

Dette kan være alene, i små grupper, eller som en del av de andre 
undervisningsgruppene. Ta kontakt med oss i god tid, så vil vi legge til     

rette for at konfirmasjonstiden vil bli god og minnerik for alle. 

Konfirmant 2021  
Den norske kirke i Haugesund ønsker deg velkommen som konfirmant i 
2021! Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker, få nye opplevelser 
og nye venner. Det er en tid for å lære mer om Gud og kristen tro. Les 
mer om konfirmasjon i heftet «Konfirmant 2021», som du skal ha fått i 
posten, eller se nettsiden vår www.kirken.no/haugesund og velg 
«KONFIRMASJON». Her finner du også konfirmasjonsdatoene for de ulike 
menighetene. 
 
Vårt opplegg består i hovedsak av to deler: 
 
                            og 
 

 
I tillegg er du med på gudstjenester, innsamling av penger til Kirkens 
Nødhjelp, samt noen felles arrangement i din egen menighet. Det aller 
meste av dette foregår våren 2021, med konfirmasjon i august og 
september. Info om påmelding på baksiden av brosjyren.  

UNDERVISNINGSDEL  LEIRDEL 

LEIRDEL  
 

Kirken i Haugesund har en lang tradisjon med å tilby konfirmantleir som 
en viktig del av opplegget vårt.  
 
For konfirmantåret 2021 vil vi gi nærmere informasjon innen desember 
2020. 

 

Ung leder 

I denne gruppa kan 
du kombinere 
konfirmanttida 
med å være 
hjelpeleder på det 
som skjer i kirka. 
Praksis og 
undervisning hånd 
i hånd! 
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