
INFORMASJON OM KONFIRMANTGRUPPENE 
 
Vi har et todelt konfirmasjonsopplegg i Nanset. På høsten så velger konfirmanten et 
aktivitetsopplegg og på våren så samles alle til et felles undervisningsopplegg i Nanset kirke. 
 
På høsten så kan konfirmantene velge mellom fem typer aktiviteter:  

- Tensing 
- Undervisning 
- KRIK 
- Frøy 

 
Semesterplaner for de ulike aktivitetene vil bli sendt ut på mail og også lagt ut på facebooksiden vår:  
Konfirmant i Nanset kirke 2023. Dere som er på facebook anbefales å bli medlem i denne lukkede 
gruppen. Be om å bli medlem eller legg til hverandre når dere er blitt medlemmer. Viktige beskjeder 
og påminnelser vil bli gitt i denne gruppen.  
Aktivitetene avsluttes i 2022 og på vinteren/våren 2023 blir det felles undervisning for alle gruppene.  
Alle aktivitetsgruppene har felles tiltak som alle skal være med på, dette går igjen på de forskjellige 
semesterplanene. 
 
TENSING 
Nanset Ten Sing er et musikkmiljø for ungdommer mellom 13-19 år. De inviterer deg til å være med 
hver tirsdag kveld fra 18.30-21.00 for å sette opp en konsert på høsten en gang. I tillegg er du med i 
en aktivitetsgruppe som du velger selv: drama, dans, teknikk (lys og lyd), PR/Foto, minikor og 
mulighet for band. Vi spiser også alltid kvelds sammen. Her er det plass til alle som ønsker det. 
 
KRIK 
KRIK står for Kristen Idrettskontakt og ble startet opp av ungdommer i menigheten i 2016. På 
samlingene er det forskjellige typer idretter og en andakt/undervisning. Det er samlinger annenhver 
søndag fra kl. 1830-2000, som regel i gymsalen på Fagerli skole.  
 
UNDERVISNING 
De som velger undervisning møter etter skoletid annenhver uke etter oppsatt plan. Mest sannsynlig 
blir tidspunktet torsdager kl. 1415-1600.  Her spiser vi ostesmørbrød sammen før vi blant annet går 
gjennom noen av de sentrale temaene i den kristne tro, i tillegg til film, kahoot og andre gøye 
aktiviteter.  
 
FRØY 
Diakon Mari Løchen (92428243) og prest i Nanset har hovedansvaret for konfirmantene fra Frøy. Det 
er eget opplegg som starter i november. Mer informasjon kommer til høsten, men påmelding kan 
likevel skje nå på nett: www.nansetkirke.no 
 
For spørsmål ta kontakt med ansatte i Nanset 

http://www.nansetkirke.no/

