
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Infomøte og påmelding 

Informasjonsmøte for konfirmanter og foreldre/foresatte  
i kirke/menighetshus:       30. august  kl. 18.00.  
Påmelding via nettsiden:  30. august  kl. 20.00.   
Gå inn på www.kirken.no/haugesund og velg «KONFIRMASJON».      

 

Betaling 
Konfirmantavgiften er 400,- kroner, og betales ved oppstart. 
Dette går til dekning av diverse utgifter, som bevertning og 
utstyr utover det som blir dekket av det offentlige.  

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

 

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 

KONFIRMANT I HAUGESUND 
2018 

ROSSABØ – VÅR FRELSERS - SKÅRE MENIGHET 

http://www.kirken.no/haugesund


 

 

 

2. UNDERVISNINGSDEL  

Alle konfirmantene velger en undervisningsgruppe. Disse gruppene har 5-7 
samlinger, totalt 14 timer. Samlingene består av aktivitet, undervisning og 
samtale omkring aktuelle temaer. Dette foregår i perioden januar til juni 
2018. Du velger en av disse: 
 

Multi 

Liker du å holde på med 
forskjellige ting? Denne gruppa 
vil inneholde litt av hvert. Det 
blir fysisk aktivitet, film, 
kreativitet, baking, i god 
kombinasjon med 
undervisningen.  

Tur og friluft 

Vi går turer i skog og mark i 
nær-området, og har samtale 
og undervisning utendørs. 
Vi kler oss etter været, og det er 
nødvendig å bruke gode tursko. 

Film 

Vi samles og ser en 
film og har samtale 
etterpå. Vi har et 
spesielt fokus på 
holdninger og valg 
som kommer frem i 
filmene. 

KRIK-gymsal 

Vi samles i gymsal 
og har ulike 
aktiviteter som 
belyser livet og 
troen. 

Keystone 

…er ei Ten Sing-
gruppe som driver 
med sang, dans,  
teknikk og band.  
Se egen brosjyre. 
Oppstart i okt.  
Medl.avg. ca 450,-. 

Noen ungdommer har behov for spesielt tilrettelagt opplegg, individuelt 

eller i grupper. Ta kontakt med oss i god tid, så vil vi legge til rette for at 

konfirmasjonstiden vil bli god og minnerik for alle. 

Endelig konfirmant….  
 

Vi i den norske kirke i Haugesund ønsker deg 
hjertelig velkommen som konfirmant hos oss i 2018! 
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 2018», som du skal ha 
fått i posten, eller se nettsiden vår www.kirken.no/haugesund og velg 
«KONFIRMASJON». 
 

Vårt opplegg består i hovedsak av to deler;  
 

                            og 
 

I tillegg er du med på gudstjenester, innsamling av penger til nødhjelp, 
samt noen felles arrangement i din egen menighet.  Det aller meste av 
dette foregår våren 2018, med konfirmasjon i august og september.  
Info om påmelding på baksiden av brosjyren.  

UNDERVISNINGSDEL  LEIRDEL 

1. LEIRDEL 
Vi ønsker å gi deg gode opplevelser sammen med venner og 
ledere. Dette utgjør halvparten av konfirmantopplegget. Det er 3 
ulike leiralternativ;  
 
1. ProsjektCamp: To helger; 14. og 15.april i Udland kirke + 
overnatting på Fredtun leirsted 26.-27. mai 2018.  Pris: Gratis. 
 
2. KonfAction: Idrettsleir med KRIK i Bø i Telemark 22.-26.06 2018.       
Pris: 3600,- kroner. 
 
3. Spekter: En festival for ungdom som arrangeres på Kalvøya i 
Bærum kommune, 7.-12. august 2018. Arr: KFUK-KFUM.              
Pris: 3600,- kroner.  
 
Mer info om leiralternativene kommer på infomøtet om 
konfirmasjonstiden 30. august kl. 18.00. 

http://www.kirken.no/haugesund

