
Påmelding:                                                                                                     

Selve påmeldingen kan dere gjøre på hjemmesidene våre www.nansetkirke.no. Her  

finner dere også info om de ulike aktivitetsgruppene.                        

                                                

Torsdag 09. juni kl. 18:00-19:00 blir det informasjonsmøte på KUF-huset      

Det blir felles informasjonsmøte med Larvik og Langestrand ettersom vi har en del felles 

opplegg for konfirmantene. Informasjon om de ulike aktivitetsgruppene vil bli gitt. Det 

vil være god tid til å stille spørsmål. Etter møtet kan de som ikke vil melde seg på via 

nettet gjøre det sammen med oss. Altså en god, gammeldags innskrivning:)  
 

Pris: 

Avgiften for konfirmasjonsåret er kr. 1000. Dette dekker noe av utgiftene til leir, bibel og 

mat på samlingene. Resten av utgiften dekkes av menigheten. Giro blir sendt ut høsten 

2022. Konfirmantavgiften skal ikke være et hinder for konfirmasjon. Ta kontakt med oss 

ved behov så finner vi en løsning. 

Av menighetens ansatte og konfirmantledere kan dere forvente at:                                  

•Vi gjør vårt beste for at konfirmanttiden skal være lærerik og minneverdig. Vi bryr oss 

om konfirmantene. 

• Vi ønsker å lage god undervisning og flotte aktiviteter. 

Av konfirmantene forventes det at:                                                                                               

• De deltar på all undervisning og alle aktiviteter.                                                                      

• De deltar på minst 8 gudstjenester i løpet av konfirmanttiden.                                                          

• De møter presis og gir beskjed ved fravær. 

Av de foresatte forventes det at:                                                                                                    

• Dere gir oss beskjed hvis det er noe.  

• Dere følger opp og støtter konfirmantene. Gudstjenestene som inngår i konfirmant-

opplegget er åpne for alle, og dere er hjertelig velkommen.  

VELKOMMEN TIL KONFIRMASJONSTID I NANSET KIRKE                                                    

Hilsen Trine (menighetspedagog) og Olav Aavik (konfirmantprest) Ta kontakt hvis dere 

lurer på noe: tlf 450 37 322/418 51 310 eller epost: trine.furu-borgen@larvik.kirken.no 

Velkommen!  

Nå er det din tur til å bli 

konfirmant i Nanset!  



En viktig tid – et viktig valg! 

Du er bare et år unna en høytidelig dag i livet ditt. 

Velkommen som konfirmant i Nanset kirke! 

Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker, få nye opplevelser og kanskje få nye 
venner! Temaer vi skal utforske sammen er: Hvor kommer jeg fra? Hva skal jeg bruke 
livet til? Finnes Gud? Vennskap og menneskeverd. Sorg og glede. Kjærlighet. Miljø og 
rettferdighet. Hvordan kan jeg bety noe for andre? Hvem er Jesus?  I konfirmanttiden 
er det rom for å tenke og stille spørsmål. En tid for å lære mer om Gud, deg selv og 
andre mennesker. 
 
Hva er konfirmasjon? 
Ordet konfirmasjon kan bety både «å be-
krefte» og «å gjøre sterk». Konfirmasjons-
handlingen er en forbønnshandling hvor vi 
ber Gud om å velsigne og å styrke hver  
enkelt konfirmant. Det forutsettes ikke noen 
bekjennelse fra konfirmantens side.  
Det viktigste med konfirmanttiden er å bli 
bedre kjent med den kristne tro, der  
Gud sier ja til oss og vil være en del av våre 
liv.  

Jeg er ikke døpt – kan jeg  konfirmeres? 
Du er velkommen til å delta i konfirmantopp-

legget selv om du ikke er døpt. Hvert år er det 

flere konfirmanter som blir døpt. Sammen 

finner vi et godt tidspunkt for dåpen. 

 

En konfirmanttid for alle 
Uansett funksjonsevne har alle rett til en god 

konfirmanttid. Er det behov for individuell 

tilrettelegging, ta kontakt så snart det lar seg gjøre. Nanset kirke har eget konfirmant-

opplegg for ungdommene ved Frøy skole. Mer informasjon vil dere få til høsten, eller 

ved å ta kontakt med Mari Løchen (diakon): 924 28 243 
 

Noen viktige datoer:  
Presentasjonsgudstjeneste (for 
hele familien:)) Nanset kirke, 
søndag 21. august kl. 11.00. 
Konfirmantene møter kl. 
10.30. Informasjonsmøte rett 
etter gudstjenesten, ferdig 
kl.13.00.  
 
Leir på Oksøya leirsted       
26.08—28.08.            
Avreise rundt kl. 17.00, mer 
info kommer. Her møter du 
konfirmanter og ledere fra 

både Hedrum, Nanset, Langestrand og Larvik. Opplevelser for livet, spennende undervis-
ning og god stemning — sammen med venner og ledere. Denne leiren er et av årets høy-
depunkter!  
 
Konsert Nanset TenSing og Tensing-konfirmantene til høsten. Høstens store mål for 
Tensing og de konfirmantene som er med på tensingprosjektet. De fremfører en selvla-
get konsert. De andre konfirmanten går sammen på konserten til TenSing.  

 

Pilegrimstur - 06. oktober kl. 15:00-18:30: Pilegrimstur for alle, vi vandrer en pilegrims-
rute i Larviksområdet.  

KonfCup Stavernshallen fredag 11. november. Kveldsturnering i volleyball, der gode 
kostymer, heiarop og godt humør er like viktig som det å være det beste laget. Konfir-
manttidens trøtteste arrangement! Vi deler konfirmantene inn i forskjellige lag. 

 

Konfirmantenes innsamlingsaksjon/Fasteaksjonen tirsdag 28. mars kl. 17.00-19.30 .     
Konfirmanter og andre fra menigheten samler inn penger til Kirkens Nødhjelp, sammen 
med konfirmanter fra menigheter over hele landet.  

Ungdomsgudstjenester. Det blir to ungdomsgudstjenester i løpet av konfirmasjonsti-
den. Det blir en på høsten og en på våren 2023. 
 

Konfirmasjonsdatoer i Nanset 2023: 

 Lørdag 6. mai kl. 11.00 og kl. 13.00  Søndag 7. mai kl. 11.00  

Høst 2022: Som konfirmant i Nanset kirke kan 

du velge mellom forskjellige alternativer . 

Alternativ 1: Tensing-konfirmant, tirsdager kl. 

18.30-21.00 

Alternativ 2: Undervisningskonfirmant, annen-

hver torsdag 14:15-16:00                                                         

Alternativ 3: KRIK-konfirmant, annenhver søndag 

Kl.  18:30-20:00              

Alternativ 4: Frøy-konfirmant, ukentlig i skoleti-

den fra november 

Våren 2023: På våren følger alle gruppeunder-

visning i kirken annenhver torsdag kl. 14.15.-

16.00.  

Detaljert semesterplan får dere ved oppstart .  


