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Kjære konfirmant og Kjære konfirmant og 
foreldre/foresatteforeldre/foresatte
Dette er en invitasjon til å være konfirmant i Kongsberg og Jondalen menighet.  
Du som er ungdom (og foreldre/foresatte) skal ta et valg om dette er noe du vil 
være med på. Kanskje har dere snakket om dette hjemme, og du har gjort deg 
opp noen tanker om hva du ønsker. 

Å være konfirmant vil si at du står ovenfor et skille - du er ikke barn lenger, men 
heller ikke helt voksen. Kanskje du i løpet av dette året vil lære mer om deg selv 
og andre, hva kristendom er og hva kirken står for. Konfirmasjonstiden er en slags 
modningstid, hvor du forhåpentligvis vil finne ut mer av hva du tror på. Vi går ut fra 
at du er positiv til kirken når du velger å være konfirmant hos oss, og at du ønsker 
å være med å snakke om tvil og tro. Samtidig er det sånn at du ikke må stå inne for 
alt - dette er et år der du kan finne ut mer om dette. 

TilretteleggingTilrettelegging
Konfirmasjon i kirken er for alle. Vi ønsker at alle skal få en best mulig  
konfirmasjonstid, enten du har en funksjonshemming, psykiske utfordringer eller 
på annen måte trenger at vi tilrettelegger forholdene for deg. Av og til kan det 
være så enkelt at vi bare vet at du har en tøff tid av en eller annen grunn. Har du 
behov for ekstra utstyr, ressurser eller annet prøver vi så langt det lar seg gjøre å 
skaffe dette. Erfaringsmessig ser vi at det vi vet om får vi tilrettelagt. Vi har gode 
økonomiske ordninger slik at dette ikke skal koste noe ekstra for de dette gjelder.

Hvis du av ulike grunner tenker at ingen av gruppealternativene passer, kontakt 
oss slik at vi kan lage et undervisningsopplegg som passer for deg i din situasjon. 
Ta også kontakt dersom du ønsker å konfirmer deg, men ikke får meldt deg på til 
oppstarten i høst.

Konfirmasjon henger sammen med dåpen, men er du ikke døpt, er du selvfølgelig 
velkommen til å følge undervisningsopplegget vårt. Hvis du ønsker å være med  
på den avsluttende konfirmasjonshandlingen må du være døpt, og da avtaler vi  
tid for dette i løpet av året. Vi nevner i den forbindelse at vi har en fin tradisjon i 
Kongsberg med dåp av konfirmanter på påskenatt.



Påmelding og bli-kjent-dagPåmelding og bli-kjent-dag
I denne folderen finner du alle opplysninger. Påmelding til konfirmasjon gjør du via 
våre nettsider på kirken.no/konfirmantikongsberg fra 10. mai. Har du ikke mulighet 
til å melde deg på via nett, ta kontakt så hjelper vi med en manuell påmelding. 

Vi ønsker også å hilse på konfirmantene før konfirmantundervisningen starter. I år 
deler vi opp dette klassevis og konfirmantene møter på Kongsberg Menighets-
senter (Hyttegata 4 i Kongsberg) til det tidspunktet som gjelder sin klasse:

Onsdag 9. juniOnsdag 9. juni

Tislegård 9A kl. 13:30 / 9B kl. 14:00 / 9C kl. 14:30 / 9D kl. 15:00 / 9E kl. 15:30 
Skrim og KIS kl. 16:00

Torsdag 10. juniTorsdag 10. juni

Vestsiden 9A kl. 14:30 / 9B kl. 15:00 / 9C kl. 15:30 / 9D kl. 16:00 
 
Vel møttVel møtt
Vi gleder oss til å møte deg og de andre konfirmantene, og ser frem til å få bli  
kjent gjennom undervisning, sosialt samvær, turer osv. Vi har lang tradisjon for 
konfirmasjon i Den norske kirke, og vi som jobber med dette gjør det fordi vi liker 
å jobbe med ungdom. Så håper vi at vi kan skape et godt samarbeid, og få et fint 
og innholdsrikt år sammen. 

Vel møtt til konfirmasjon i Kongsberg og Jondalen! 

Hilsen kateket/undervisningsansvarlig

Tanja Bjerklund Hauge

tanja.hauge@kongsberg.kommune.no

908 23 659 /32 86 60 30 
           



Konfirmasjonsdatoer 2022 

Kongsberg kirke søndag 8. mai 
Kongsberg kirke søndag 15. mai 

Hvilken dag de enkelte konfirmeres i Kongsberg avklares 
tidlig om høsten. Dette avhenger bl.a. av gruppevalg, men vi 
strekker oss langt slik at datoen passer for deg og din familie.  

Jondalen kirke søndag 5. juni





Konfirmantgruppene våreKonfirmantgruppene våre
Mandagsgruppe (uten tur) 
Konfirmantene møtes ca. tre av fire mandager pr måned. På mandagsgruppene har 
vi mulighet for å undervise på ulike måter i mindre grupper. Vi gjør forskjellige ting; 
løser oppgaver, ser film, maler bilder, opplever kirkerommet og innimellom finner vi 
på noe helt annet, f.eks. konkurranser, lek og hygge. Vi bruker mye tid i starten til å bli 
godt kjent. Mandagsgruppen er en fin gruppe for deg som liker å komme i dybden på 
ting, bli godt kjent med andre enn de du kanskje vanligvis er sammen med, trives i litt 
mindre grupper, og som ikke synes at tur er det gøyeste i verden. 
 

• Dag: mandager kl. 14:30–15:30 og ved to grupper 15:30–16:30 (noen ganger litt lenger) 
• De to mandagsgruppene har plass til ca. 25 konfirmanter 
• Pris: kr. 300,- dekker noe av materialet

Speider–konfirmant 
Liker du å være ute? Turer i skog og mark, bål, kanopadling, skattejakt, klatre i tårn, 
bygge store ting, lek og moro? Samt være inne og lære om lure ting, som knuter, Gud, 
hvorfor vi er til osv. Bli speider du også! Speiderkonfirmantene er en del av våre spei-
dergrupper, og har i tillegg noe eget undervisningsopplegg som speiderkonfirmant-
gruppe. På speideren er vi er både inne og ute. Obligatorisk tur høst og vinter. Er du 
allerede speider eller vet litt om hva dette er, så passer denne gruppa for deg. 
 

• Dag: møter mandager 18:00–20:00/undervisning samme tid ca. en gang pr mnd 
• Det er plass til ca. 10 speider-konfirmanter 
• Pris: menighetens kontingent på kr. 350,- som bl.a. dekker turen, samt KFUK-KFUM  
speidernes kontingent på kr. 1.165,- (fordeles på to fakturaer). Sistnevnte dekker  
speiderkontingent, skjerf og merker (kan bli noe justert).

SingIt-konfirmant 
Er du glad i å synge, liker å møte nye mennesker, og ha det gøy med sang og musikk? 
SingIt er et TenSing kor for ungdommer. Som SingIt-konfirmant er du med på  
korøvelsene hver tirsdag kl. 19.00–21.00, og på noen obligatoriske kor-arrangement. 
Koret synger sanger innenfor sjangerne gospel og pop, og har flere dyktige dirigenter. 
En gang i måneden møtes alle SingIt-konfirmantene kl. 18.00, og har undervisning i 
forkant av øvelsen. Obligatorisk bli-kjent-helg på høsten. 
 

• Dag: tirsdager kl. 19:00-21:00 (ca. en tirs/mnd. undervisning kl. 18:00-18:45) 
• Sanggruppen har plass til ca 15 konfirmanter 
• Pris: kr. 1. 200,- som dekker kor-kontingenten og obl. helgetur (kontingent kommer 
både som faktura fra menigheten og som faktura fra KFUK-KFUM TenSing sentralt).  
 



KRIK-konfirmant 
KRIK står for Kristen Idretts Kontakt. KRIK-konfirmantene har aktivitet annenhver 
uke på et egnet sted (eksempler på aktivitet: frisbeegolf, fotball, orientering, 
sykling, ski/skiskyting). Aktivitet står i sentrum, så du må like å bevege deg og tørre 
å bli svett. Undervisning ca. en gang i måneden, samt kickoff-samling for undervis-
ningen tidlig på høsten. Høsten 2020 endret vi noe på KRIK-opplegget, og vi håper 
å få til en overnattingstur i løpet av året.

• Dag: annenhver mandag kl. 16:00-17:30 på oppgitt sted,  
samt undervisning en gang pr. mnd. på Menighetssenteret kl. 16:00-17:30  
(altså totalt tre mandager i måneden med konfirmantsamling)
• Det er plass til 20 KRIK-konfirmanter 
• Pris: kr. 500,- dekker KRIK-avgift og aktiviteter  
(ved tur kommer det en avgift på maks kr. 300,- i tillegg)

Onsdagsgruppe (med leir)  
Onsdagsgruppene starter med obligatorisk leir. Leiren sommeren 2021 blir på 
Søstrene Storaas Hotell i Jondalen. Vi deler inn skolevis og leirene er planlagt  
8.-10. august (Vestsiden, KIS og Skrim) og 10.-12. august (Tislegård). På leiren blir  
det undervisning, aktiviteter, kveldssamlinger, tur i skogen, sang, smågrupper, 
måltider og tid til å bli kjent. Dette er en fin, og ikke minst gøyal måte å være 
sammen på. Det blir en blanding av undervisning og lek, og du vil møte voksne og 
ungdomsledere som synes leir er veldig bra. Leiren vil være delvis mobilfri, da vil 
mobil/nettbrett etc bo på eget "hotell". Etter leiren blir onsdagskonfirmantene 
delt i grupper som samles hver sine onsdager ca. 1 gang i måneden. Før samlin-
gene er Menighetssenteret åpent med enkel matservering til konfirmantene. 
 

• Dag: onsdager ca kl. 14:30-15:45 (noen ganger litt lenger) 
• Onsdagsgruppene har plass til inntil 90 konfirmanter 
• Pris: kr. 1.600,- som bl.a. dekker leiren med aktiviteter, mat og overnatting

NB: Grunnet Covid-19, og ulike tiltak i forbindelse med dette, er det også  
knyttet usikkerhet i forhold til konfirmantplanene. Vi har planlagt ut i fra at 
aktivitetene kan gjennomføres som normalt, men det kan komme nasjonale  
og lokale restriksjoner sin gjør at vi må endre undervisningsopplegget. Det 
samme forbeholdet gjelder for oppstart av alle konfirmantgruppene.



Rammer for konfirmasjonstidenRammer for konfirmasjonstiden (må leses!)

Opplegget utgjør totalt et rammeantall på inntil 60 timer. Det er obligatorisk  
fremmøte og ved fravær må foreldre/foresatte gi beskjed (SMS eller e-post).  
Ved for stort fravær (3 gyldige timer/meldt fravær og 1 ugyldig/ikke meldt fravær) 
må dette tas igjen i form av oppgaver/ekstratimer. 

Tema og undervisningsopplegg vil ha det samme utgangspunktet i alle gruppene, 
men i noen av gruppene blir det mer tid til fordypning.

Noen tema har vi gode erfaringer med gjennom mange år og vil bli likt for alle 
gruppene. Vi har bl.a. en konfirmasjonstime i løpet av vinteren på Kongsberg  
Gravlund hvor temaet er sorg og død. Da møter konfirmantene flere av de ansatte 
(prest, diakon, kirkegårdsarbeider) og har både undervisning og samtale rundt 
dette temaet. I mars går Fasteaksjon av stabelen. Da deltar konfirmantene på  
innsamlingsaksjonen for Kirkens Nødhjelp, og vi vil på forhånd ha undervisning for 
konfirmantene om temaet.

Alle konfirmanter skal delta på 8 gudstjenester. 5 av disse velger du dato for  
selv og 3 settes opp på planen. Sistnevnte gjelder presentasjonsgudstjeneste 
om høsten, samtalegudstjeneste om våren og selve konfirmasjonsgudstjenesten. 
Samtalegudstjenesten er en gudstjeneste hvor konfirmantene er med på  
forberedelse og gjennomføring av gudstjenesten. Vi jobber med dette på forhånd 
(“gudstjenesteseminar”), og har denne gudstjenesten sammen som gruppe. Alle 
konfirmantene vil da ha en oppgave i samtalegudstjenesten.

Vi ønsker så langt det er mulig at også foreldre/foresatte er med  
på alle de 8 gudstjenestene som konfirmantene deltar på. 



Presentasjonsgudstjenester 

Det er planlagt presentasjonsgudstjenester for 2022-konfirmantene  
tirsdag 12. oktober (Vestsiden, Skrim og KIS) og tirsdag 19. oktober  
(Tislegård).  Presentasjonsgudstjenestene starter ca. 19:30, mer info  
kommer. Dato og tidspunkt i Jondalen kirke blir avklart før sommeren.





Praktiske tips i forbindelse med påmelding:

For å melde deg på konfirmasjonsundervisning på nett trenger du en mobil da 
du vil få en bekreftelseskode for innlogging på SMS. I tillegg trenger vi følgende 
informasjon om konfirmant/foreldre/foresatte:

• Personnummer, adresse, mobil og epost, samt dåpssted for konfirmanten  
 (finner du ikke dåpsdatoen din så sjekker vi opp dette i etterkant). 
• Et bilde konfirmanten (jpg eller png fil). NB: Bildet brukes kun for at  
   de som underviser lettere kan lære seg navnene, så fint med et bilde  
   hvor vi ser ansiktet til konfirmanten. 
• Hvilken konfirmantgruppe du ønsker (i prioritert rekkefølge 1-4). 
• Navn på evt venn/venner du ønsker å komme på gruppe med. 
• Allergier og spesielle behov. 
• Vi ber deg også bekrefte/avkrefte om vi kan kunngjøre navnet ditt  
 i lokalavisen og på nettsidene våre i forkant av konfirmasjonen  
 og på fellesbildet av konfirmantene i avisen i etterkant.

Trenger du hjelp - ta kontakt. 

Vel møtt som konfirmant!Vel møtt som konfirmant!
Vi gleder oss til å bli kjent med deg :-)Vi gleder oss til å bli kjent med deg :-)

PåmeldingPåmelding  

Du kan melde deg på til konfirmasjonsåret 2021/2022  
på nettsidene våre fra og med 10. mai 2021, se 
kirken.no/konfirmantikongsberg



kirken.no/konfirmantikongsberg

konfirmant@kongsberg.kommune.no

32 86 60 30 / 908 23 659 
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