
KONFIRMANT 2020-2021 Tuft og Komnes  
 
Til alle som er født i 2006 og tilhører Tuft eller Komnes menigheter 
 
HEI!  
Menigheten din inviterer deg med dette til å delta på konfirmasjonsforberedelse og konfirmasjon.  
 
PÅMELDING TIL KONFIRMASJONSFORBEREDELSE  
Det aller enkleste er om du melder deg på via vår hjemmeside: 
 
https://minkirkeside.no/kongsberg 
 
Her finner du greit fram til påmelding for konfirmantene i Tuft og Komnes menigheter. Om du ikke 
får dette til, så ring kirkekontoret. Da vil du få hjelp eller få tilsendt skjema. 
 
Som start på konfirmasjonstiden inviterer vi deg og dine foresatte til et uformelt møte 
onsdag 9.september. Vi treffes da i Kirkestua ved Tuft kirke kl. 19.30 og har tiden fram til 20.30. 
Vi gleder oss til å treffe dere og bli bedre kjent.  
 

INFO 

Dere skal alle ha fått tilsendt i posten en brosjyre med informasjon fra Tunsberg bispedømme.  
Mer informasjon finner dere på denne linken: 
http://kirken.no/nb-NO/konfirmasjon/ 

 
Konfirmanttiden gir deg mulighet til å: 

- tenke sjøl, gjøre deg opp egne meninger 

- stille spørsmål og finne svar 

- lære mer om Bibelen 

- snakke om kristen tro 

- få nye tanker om livet 

- engasjere deg i kirkas arbeid for miljø og solidaritet 

- bli kjent med kirka og menigheten din 

 
KONFIRMANTOPPLEGGET 
* Samlingene holdes i Kirkestua ved Tuft kirke på onsdager  etter en nærmere oppsatt plan. (ca. 2. 
hver uke med en lengre pause rundt jul.) Samlingene starter rett etter skoletid, ca. kl. 14.00 – 
15.30. Etter et enkelt måltid (250 kr matpenger – vipps 88389) har vi samlinger med variert 
innhold: undervisning, samtale, aktiviteter og praktiske forberedelser til enkelte gudstjenester.  
 
* Konfirmantene får en egen konfirmantbibel som inneholder opplegg for samlingene.  

 
*  Konfirmantene skal delta på til sammen åtte gudstjenester i løpet av konfirmanttiden. Bl.a.  
Presentasjonsgudstjenesten søndag den 11.oktober kl. 11.00 i Tuft kirke  
 
Konfirmasjonsgudstjenesten i Tuft kirke er søndag 31. mai 2021 kl. 11.00 
og i Komnes kirke søndag den 13. juni 2020 klokka 11:00  
Det er øvelses gudstjeneste i forkant av konfirmasjonen med fest for konfirmanter 
og familie. 
 
* Uka før påske er vi med i en landsomfattende fasteaksjon til inntekt for Kirkens 
Nødhjelp (tirsdag 23.mars kl. 17.00). Konfirmantene går med bøsser i nærområdet 
og samler inn penger. 
 

https://minkirkeside.no/kongsberg
http://kirken.no/nb-NO/konfirmasjon/


* Vi regner med å kunne tilby en tur for 
alle konfirmantene i Sandsvær. De siste 
årene har vi reist til Badeland i 
Langesund 30-31.oktober. Turen vil 
være frivillig og finansieres ved 
egenbetaling. 
 
ANSVARLIGE 
Menighetsrådet vedtar hva slags konfirmantopplegg menigheten skal ha. 
Konfirmantledere: Sokneprest Nina Kirkerød. Frivillige: Vi er og avhengig av medhjelpere som kan 
være med på turer og enkelte andre samlinger. 
 
PRIS 
Det kreves i utgangspunktet ingen kontingent for å være konfirmant hos oss.  
Men for å gjennomføre konfirmant-tur må vi som nevnt ovenfor ty til egenbetaling. (Kjøp av 
konfirmantenes gruppebilde blir en sak mellom fotograf og den enkelte.)  
 
KONFIRMANTSAMLING 
Datoene for undervisningen får dere på møtet. 

 
Ser fram til å møte dere! 

 
Med vennlig hilsen  
 

 
 
Nina Kirkerød  
Sokneprest i Ytre Sandsvær 
Mobil tjenestetelefon: 91 86 20 89 

nina.kirkerod.lundteigen@kongsberg.kommune.no 
 
Dersom det er noe dere lurer på så ta kontakt. Gjerne ved å stikke innom kontoret. Eller pr telefon.  
Kirkekontoret i Sandsvær: 32 86 61 82 

e-post: kirkekontoret.sandsvar@kongsberg.kommune.no 
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