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Nå er det din tur 
til å bli konfirmant

Konfirmasjon handler om ditt liv og dine spørsmål. 
Helt enkelt det som er viktig for deg. Konfirmasjon handler 

også om å bli bedre kjent med kristen tro. Du får muligheten 
til å utforske mange viktige spørsmål. 

I konfirmanttiden får du også muligheten til å bruke nye  
sider ved deg selv, uten krav til prestasjon.
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Hva skjer 
i konfirmanttiden?

Konfirmanttiden er variert og innholdsrik. 
Her er noe av det du får oppleve:
• Gode fellesskap
• Undervisning og samtaler om kristen tro 
 og det å være ung
• Engasjement i miljø- og solidaritetsarbeid
• Å bli kjent med kirkerommet 
• Å være med på gudstjenester
• Turer eller konfirmantleir

Opplegget for konfirmanttiden varierer noe  
fra sted til sted.

Jeg gledet meg til hver gang
det var konfirmantsamling.

Det var et kjempegodt miljø og nå
er jeg blitt konfirmantleder! 

_

Anna-Lotta
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En konfirmanttid for alle

Kirken er et mangfoldig fellesskap og vi  
ønsker at alle skal få en god konfirmanttid.  
Er det behov for individuell tilrettelegging,  
ta kontakt med kirken. Døvemenighetene  
har også et eget konfirmanttilbud. 
Se kontaktinformasjon på side 16. 

KONFIRMASJONSDAGEN
Konfirmasjonsgudstjenesten er høytidelig og fin. 

Du kommer fram til alterringen der det blir  
bedt en bønn for deg.
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Er du ikke døpt?

Du er velkommen til å være med 
i konfirmanttiden selv om du ikke 
er døpt. Selve konfirmasjons-
gudstjenesten forutsetter at du er 
døpt. Hvert år blir omtrent 1000 
ungdommer døpt i løpet av  
konfirmanttiden. Les mer på 
kirken.no/konfirmasjon 
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Temaer i konfirmanttiden

Her er noen av temaene som tas opp  
i konfirmanttiden:

• Vennskap og relasjoner
• Gud, Jesus og Den hellige ånd
• Solidaritet og nestekjærlighet
• Sorg og glede, godt og vondt
• Kjærlighet, seksualitet og samliv
• Bibel og bønn
• Gudstjeneste og nattverd
• Selvbilde og menneskesyn
• Miljø og rettferdighet

Vi snakket veldig mye om det vi ungdommer
går gjennom, og som vi kanskje ikke snakker

så mye om på skolen eller med foreldre.
_

Elena

Tiden som konfirmant fikk stor betydning for 
hvordan jeg tror og hvordan jeg er sosialt. 

_

Daniel

Jeg hadde lyst til å lære mer om
kristen tro, og så ble jeg døpt

i konfirmanttiden.
_

Julia
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Sámi konfirmántaleaira

Sámi konfirmántaleaira lea fálaldat mas
lea sámi sisdoallu konfirmánttaide miehtá
riikka. Leairras gulahallá sihke sámegielain

ja dárogielain. Leaira lea Snåsas
njukčamánu 12.-15. b. 2020.

Loga eanet dás: kirken.no/samisk

Samisk konfirmantleir

Samisk konfirmantleir er et tilbud 
med samisk innhold, for konfirmanter 
fra hele landet. På leiren kommuniseres det  
på samisk og norsk. I 2020 blir leiren arrangert 
i Snåsa fra 12. til 15. mars. Les mer på kirken.no/
samisk
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Ung i kirken

Kirken er åpen for alle. De fleste steder finnes 
det tilbud for unge i kirken og i organisasjoner 
som driver kristent ungdomsarbeid. Dette blir 
du kjent med i løpet av konfirmanttiden. 
Mange menigheter tilbyr ledertrening for  
deg som ønsker å bli konfirmantleder.

DU HAR STEMMERETT
Når du fyller femten år, er du religiøst 

myndig. Da kan du stemme ved  
Kirkevalget i september 2019. 
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Kirkene i Norge eier Kirkens Nødhjelp, en av landets 
største bistandsorganisasjoner. På vegne av kirkene 
jobber de med nødhjelp, langsiktige prosjekter og 
politisk påvirkningsarbeid ute i verden. Hvert år har 
menighetene en innsamlingsdugnad kalt Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon. Pengene vi samler inn går til 
alt Kirkens Nødhjelps arbeid globalt. 

Les mer på www.fasteaksjonen.no 

Gå for en 
rettferdig verden!  

Blir du oppgitt over klimaendringene, 
og synes verden er urettferdig? Hvert 
år går 40.000 konfirmanter og voksne ut 
og gjør noe med det. Pengene du skal 
være med å samle inn, gjør det mulig for 
Kirkens Nødhjelp å rykke ut i katastrofer 
med tørke og flom. Bli med!
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Bli en 
Changemaker!

Changemaker er Kirkens Nødhjelps 
ungdomsorganisasjon. Vi jobber med 
de grunnleggende årsakene til urett-
ferdighet i verden. 
Vi er åpne for alle mellom 13 og 30 
som vil gjøre verden til et bedre sted. 

Klart vi kan forandre verden!

Les mer om oss på changemaker.no  
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PÅMELDING

Kirken du hører til sender ut mer 
informasjon om konfirmasjons-
opplegget. Noen steder er det 
konfirmasjon om våren, andre 
steder om høsten. 

Informasjon om påmelding 
finner du også på menighetens 
nettsider. Hvis du ikke vet hvilken 
menighet du hører til, kan du gå 
inn på kirken.no, eller se side 15. 

Det finnes mange grunner 
til å bli konfirmant 

Kjære leser: 
For mennesker i alle aldre er det viktig å høre til: I en familie, blant venner, 
på hjemstedet, og i andre sammenhenger som du tenker på. Kirka er også 
en slik sammenheng, som vi kan høre til i.

Konfirmasjonstida er ei tid for å finne ut mer om de store spørsmålene i 
livet: om hvem vi er, om livsmestring, om Gud og mennesket, om hvordan 
verden kan bli et bedre sted, om tro og håp. Jeg håper at konfirmasjonstida 
blir ei tid der du opplever vennskap og fellesskap sammen med andre 
unge og voksne!  Det er rom for å være underveis med alle spørsmål om 
tvil og tro.  Jeg håper konfirmasjonstida kan bli ei tid for å finne sporene  
etter Jesus, bli kjent med Bibelens fortellinger, med kirka og gudstjenesten 
der du bor. Jeg ønsker deg ei fin konfirmasjonstid, og at du blir kjent med 
en viktig sammenheng i livet! 

Biskop Herborg Finnset

Herborg Finnset er biskop i Nidaros bispedømme .
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kirken.no

BYÅSEN OG HEIMDAL PROSTI 
Byåsen 99 43 60 00
Ilen 99 43 60 00
Sverresborg 99 43 60 00
Byneset/Leinstrand 99 43 60 00
Heimdal 99 43 60 00
Kolstad 99 43 60 00
Klæbu 72 83 35 00
Tiller 99 43 60 00

DOMPROSTIET 
Bakklandet/ Lademoen/Lade 99 43 60 00
Nidaros domkirke og Vår Frue 99 43 60 00

FOSEN PROSTI 
Bjugn 72 51 95 60
Leksvik/Stranda 74 85 51 66
Roan 72 53 77 18
Osen 90 94 42 32
Stadsbygd/Hasselvika/Rissa/Sør-Stjørna 73 85 28 97
Ørland 72 51 40 60/61
Åfjord og Stokksund 72 53 58 80

GAULDAL PROSTI 
Haltdalen/Hessdalen/Ålen 72 40 53 30
Melhus/Flå/Horg/Hølonda 72 85 86 21
Oppdal/Lønset 72 40 42 90
Støren/Budal/Singsås/Soknedal 72 40 31 50
Rennebu/Berkåk/Innset 72 40 23 50
Røros/Brekken/Glåmos/Hitterdalen 72 41 9811

NAMDAL PROSTI 
Grong 74 312 180
Høylandet 46 92 01 42 / 97 64 39 25
Vemundvik/Otterøy/Fosnes 74 21 64 40
Namsos/Klinga 74 21 64 40
Flatanger 74 21 64 40
Overhalla 74 21 64 40
Namsskogan/Røyrvik 40 64 27 58
Nordli/Sørli 74 34 31 99
Nærøy/Foldereid/Gravvik/Kolvereid 74 39 54 00
Leka 74 39 54 00
Vikna 74 36 08 80

ORKDAL PROSTI 
Agdenes 72 49 22 00
Frøya 72 46 33 90
Hemne/Heim/Snillfjord/Vinje 72 45 00 80
Hitra/Fillan/Kvenvær/Sandstad 72 44 17 25 
Meldal/Løkken 72 49 51 65
Orkdal/Geitastrand/Orkanger/Orkland 72 47 97 50
Skaun/Buvik/Børsa 72 86 31 51

STIKLESTAD PROSTI 
Alstadhaug/Ekne/Markabygd 74 07 52 80
Beitstad 74 14 57 00
Frosta/Åsen 74 07 52 80
Inderøy/Mosvik/Røra/Sandvollan  74 15 60 20
Levanger/Okkenhaug/Ytterøy 74 07 52 80
Namdalseid 74 22 72 30
Sparbu/Henning/Mære/Ogndal 74 14 57 00

Snåsa 74 12 70 80
Steinkjer/Egge 74 14 57 00
Stiklestad/ Vera/Vinne/Vuku 74 07 52 80
Stod/Følling/Kvam 74 14 57 00
Verran 98 24 40 25
Statland 74 22 72 30

STRINDA PROSTI 
Hoeggen  99 43 60 00
Ranheim/Charlottenlund 99 43 60 00 
Strinda/Berg 99 43 60 00
Strindheim 99 43 60 00 / 46 91 54 48 
Tempe og Leira/Bratsberg 99 43 60 00

STJØRDAL PROSTI 
Meråker 74 81 33 55
Malvik/Hommelvik 73 98 05 00
Selbu/Tydal 73 81 69 00 / 73 81 59 00
Stjørdal/Hegra/Skatval/Lånke 74 83 42 20

SAEMIEN ÅÅLMEGE 
Samisk menighet i sørsamisk område 99 34 94 77
Døves menighet  
i Trondheim 73 51 60 77
SMS 91 16 26 36

MENIGHETENE I NIDAROS BISPEDØMME
På denne siden finner du telefonnummeret til kirkekontoret der du bor. Dersom du ikke finner 
informasjonen du trenger på hjemmesidene til kirken, kan du ringe dem. Da vil de kunne 
svare deg på når og hvor du kan melde deg på til konfirmasjon.



Den norske kirke, Nidaros bispedømme. Telefon: 73 53 91 00, e-post: nidaros.bdr@kirken.no, kirken.no/nidaros

14Nbd

Til deg som har fått denne brosjyren i posten fra bispedømmet: Denne sendes til Den norske kirkes medlemmer og 
tilhørige som fyller 14 år i år. Dåp gir medlemskap i Den norske kirke. Tilhørige er unge som ikke er døpt, men med 
mor og/eller far som er medlem i Den norske kirke. Tilhørige blir automatisk slettet fra tilhørigregisteret ved fylte  
 18 år. Les mer på kirken.no/tilhorighet
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DØVEMENIGHETENE
Døvemenighetene har eget konfirmanttilbud.
KONTAKTINFORMASJON
Døves menighet i Trondheim:
Telefon: 73 51 60 77
SMS: 91 16 26 36
dovekirken.no/trondheim

UTENLANDS NESTE ÅR?
Du kan være knyttet opp til en av sjømannskirkene 
rundt om i verden, og ha konfirmasjon der eller i 
egen menighet i Norge. Det er også mulig å være 
«nettkonfirmant».
Se sjomannskirken.no eller nettkirken.no

  

Se filmer og les mer: kirken.no/konfirmasjon


