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Hei!
Håper du vil være 
konfirmant i Frogner 
menighet 

Konfirmanttiden gir deg mange 
muligheter til å utforske viktige 
spørsmål sammen med andre. Det 
er nettopp dette 
konfirmasjonstiden handler om – å 
bli bedre kjent med seg selv og den 
kristne troen. Og for ikke å glemme 
- gode opplevelser sammen med 
andre.

Dåp og konfirmasjonshandling hører 
sammen. For å bli  konfirmert i kirka må 
man altså være døpt. Men det går fint å 
melde seg på konfirmantopplegget selv om 
man ikke er døpt. I løpet av konfirmanttiden 
kan man finne ut om man ønsker å la seg 
døpe eller ikke. 



Linjer du kan du velge mellom

I alle linjene vil det være focus at alle er like verdifulle, skapt I Guds bilde. Gud er glad i oss
akkurat for den vi er. Gjennom å gjøre ting sammen med andre kan man skape glede og 
samhold samtidig som man blir bedre kjent med seg selv – og med Gud. ☺

• Life skills: utvikle skills som kan gi tro på seg selv gjennom å gjøre forskjellige aktiviteter som
man får være med å velge, sammen med andre.

• Unge møter eldre: konfirmantgruppe som gleder beboere på sykehjem og blir glad selv

• Ten Sing: blir del av et kreativt ungdomsmiljø hvor man får mulighet til å utforske nye sider ved
seg selv gjennom sang, dans, drama, band og lyd/lys

• KRIK Lier: blir del av et lekende ungdomsmiljø hvor man får drive med fysisk aktiviteter og 
spill av ulike slag. 

• Suburban: dansegruppe med focus på Hip Hop dans

• Basic: gruppe hvor man tar opp forskjellige temaer gjennom samtale, gruppearbeid og lek.

• Konfirmantleir: I tillegg til å velge linje, velger du om du vil være med på konfirmantleir eller
ikke. Leiren er et høydepunkt for mange. 

På nettsiden kirken.no/frogner finner du mer info om de forskjellige linjene. Det blir et 
informasjonsmøtet 2. juni. Du kan vente med å velge opplegg til etter dette. 

De forskjellige linjene har forskjellige oppmøtedager. Ten Sing er ukentlige fredagskvelder på
Tranby Menighetshus, KRIK Lier er månedlige lørdagskvelder på Lierbyen ungdomsskole, Basic er
tirsdag eller torsdag annenhver uke på Frogner Menighetshus, Life skills er annenvher onsdag med 
oppmøte på Frogner Menighetshus, men skal foregå litt forskjellige steder. Unge møter eldre og 
Suburban er ikke helt klart hvilke dager det blir enda.

Tilrettelagt opplegg
Vi kan lage tilrettelagt opplegg for de som trenger spesielle pedagogiske

tilpasninger. Ta kontakt så avtaler vi tidspunkt for en samtale.



Litt mer informasjon:

• Informasjonsmøte 2. juni:
• kl. 18:00 for de som tilhører Lierbyen skole

• kl. 19:30 for de som tilhører Høvik skole

• Sted: Frogner menighetshus (over gata for Hegg 
skole i Lierbyen)

• Møte opp så ser vi hvordan vi løser det i forhold til 
smittevernreglene

• Oppstart søndag 29. august

Presentasjonsgudstjeneste i Frogner kirke. Det blir
søndag formiddag. Mer info kommer når vi vet 
hvordan smittevernet blir (konfirmanter og foresatte)

• Konfirmasjoner våren 2022

Lørdag 7. mai, søndag 8. mai, lørdag 14. mai

• Pris: Opplegg med konfirmantleir: kr 2.300,-*

Opplegg uten konfirmantleir: kr 100,-*

*Noen av linjevalgene vil ha en medlemskapsavgift i tillegg

Hvis noen har økonomiske utfordringer som gjør det vanskelig å velge f. eks. 
leir vil vi gjerne at dere tar kontakt for å se om vi kan finne en løsning.

• Påmelding
Gå inn på https://minkirkeside.no/lier
Følg instruksjonene og dere kommer til 
oversikten «Mine konfirmasjoner» Trykk 
på knappen «Registrer ny konfirmant». 
Åpne deretter rullgardinen «Velg sokn». 
Velg «Frogner». Så er det bare å fylle ut

• Påmeldingsfrist 10. juni

• Kontaktpersoner:
• Joar M. Flatland, kateket
• E-post: jf376@kirken.no
• Mobilnr. 99152920

• Kaare Stenseng, prest
• E-post: ks384@kirken.no
• Mobilnr. 97040203
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