
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Konfirmasjonstida er den beste opplæringsperioden Den norske kirke tilbyr sine 

medlemmer. Alle som er døpt har krav på å få denne opplæringen, uavhengig av hvor mye 

eller lite man tror (det går uansett ikke an å måle). Og alle som vil kan bli med. 

Konfirmasjonen forutsetter ingen bekreftelse fra konfirmanten (som i gamle dager). Det er 

Gud som bekrefter sine løfter slik de ble gitt ved dåpen, ikke konfirmanten. Bli med, så får 

du en unik mulighet til å bli bedre kjent med Gud, deg selv og andre!  

 

Hvor lenge varer konfirmasjonstiden? 

Konfirmasjonstiden starter i september og avsluttes med konfirmasjonsgudstjeneste i mai 

neste år. 

 

Når og hvor er det konfirmantundervisning? 

Det meste av undervisningen foregår på menighetshuset eller i kirka på Tranby rett etter 

skoletid på tirsdag eller onsdag. Noen få samlinger er felles for alle konfirmantene, men de 

fleste foregår i valgte grupper/linjer. Du kan velge mellom: 

 

* Lier Ten Sing  

Liker du sang, dans, drama, spille i band eller lydteknikk er Ten Sing et bra alternativ for 

deg! Du får muligheten til å delta på festivaler og turer med andre Ten Sing-grupper. Lier 

Ten Sing øver på Tranby menighetshus fredager 1800-2030, og opptrer noen ganger i 

semesteret. Undervisning etter skoletid ca. hver tredje uke. Medlemskontingent på 600 kr 

til Ten Sing (KFUK-KFUM) kommer i tillegg til konfirmasjonsavgiften. 

  

* KRIK Lier 

Én lørdagskveld i måneden (1800-2200) møtes ungdom fra hele Lier på Lierbyen skole. 

Kiosk, leiker, chilling og gymsalaktiviteter er noe av det som skjer. Undervisning etter 

skoletid ca. hver tredje uke på Tranby menighetshus. Kontingent på 120 kr til KRIK 

(inkluderer t-skjorte) kommer i tillegg til konfirmasjonsavgiften. 

 

* Diakoni 

Diakoni er å gi praktisk omsorg til noen som blir glad for å få besøk, og som setter pris på 

en prat og litt hjelp til dagligdagse ting. Det har vært mest vanlig å gjøre avtale med noen 

av besteforeldrene. Men enkelte har også passet barn. Da må man i tilfelle velge en annen 

families barn og ikke egne småsøsken.  For å velge diakoni, må man ha noen å besøke. 

 

* Unge møter eldre 

Denne gruppa blir med noen av kirkas ansatte på treff på institusjon for eldre mennesker, 

til glede for både beboerne og seg selv. 

 

* Internasjonalt fokus 

Stemmer det at 10% av jordas befolkning sitter på 90% av jordas rikdom? Er det mulig å 

utrydde fattigdommen i verden? Vet du hvor mye de som syr klærne dine egentlig tjener? 



 

Er det greit å delta i fotball-VM på et anlegg bygget av arbeidere utsatt for 

menneskerettighetsbrudd? Bli med å forandre verden! Medlemskontingent på 50 kr til 

Changemaker kommer i tillegg til konfirmasjonsavgiften. 

 

* Speider 

Opplegget er særlig for deg som liker turer, godt fellesskap og et utfordrende læringsmiljø 

og selvfølgelig til deg som allerede er speider. De som velger dette blir medlem i Tranby 

speidergruppe som er en del av Norges Speiderforbund. Speider/troppsmøte hver mandag, 

og undervisning etter skoletid. Medlemskontingent til speideren kommer i tillegg til 

konfirmasjonsavgiften. www.tranbyspeider.no  

 
 

Tilrettelagt undervisning tilbys de som har spesielle behov. Gjelder dette deg, noter 

dette under «kommentar» ved web-påmelding så skreddersyr vi så godt vi kan. Alle har 

rett til konfirmasjonsundervisning, uansett funksjonsnivå. 

                                      

Konfirmantleir 15. – 17. oktober 

Leir er en viktig og artig del av konfirmanttida. Vi drar til Knattholmen leirsted ved 

Sandefjord. Her foregår det mye: annerledes undervisning, bading, leiking, underholdning, 

musikk, konkurranser, m.m. Et minne for livet! Hvis du ikke gir beskjed om at du ikke skal 

på leir, blir du automatisk påmeldt når du har meldt deg på konfirmasjonstiden. 

 
 

Temaer i undervisningen (uansett gruppe) 

Noen av temaene vi tar opp er; Bibelen, forelskelse, sex og samliv, tilgivelse, frelse, 

miljøvern, rettferdig fordeling av goder, tro og tvil, etikk, død, sorg, livet etter døden, 

hvem var Jesus?, rus, m.m. Samlingene blir best når du bidrar med spørsmål, kunnskap og 

erfaringer! 

 

Deltagelse på gudstjenester  

I løpet av konfirmasjonsåret deltar du på i alt 8 gudstjenester. 4 av dem er felles med alle 

konfirmantene, 3 velger du selv, og 1 gang settes du opp som «ministrant»/medhjelper.  

 

http://www.tranbyspeider.no/


 

Hva koster konfirmasjonstiden? 

Konfirmasjonsavgiften som inkluderer leir er ikke helt klar enda, men den vil ligge på rundt 

2700 kr. Da er konfirmantleiren (buss, overnatting, måltider, instruktører etc.), Det nye 

testamentet og konfirmantbok inkludert. Konfirmanter som ikke skal på leir, betaler 300 

kroner (inkl. bøker). Giro sendes ut i løpet av sommeren. Har noen økonomiske 

utfordringer, finnes det ulike løsninger – ta kontakt med oss! 

 

Hvordan melder jeg meg på? 

Gå til www.kirken.no/tranby og klikk på «konfirmasjon». Der finner du både generell info 

om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt, og påmeldingslink. Påmeldingsfrist er 1. juni.  

 

Viktige datoer 

1. juni: Informasjonsmøter i Tranby kirke. Antall og tid avhenger av koronaregler – følg 

med på www.kirken.no/tranby for oppdateringer. 

19. september: Presentasjonsgudstjeneste(r) ca. kl. 18 (kan bli justert avh. av 

koronaregler) 

15. -17. oktober: Konfirmantleir på Knattholmen leirsted, ved Sandefjord. 

30. april (Tranby krk), 7. mai (Lierskogen krk), og 8. mai (Tranby) 2022: 

Konfirmasjonsgudstjenester. 

 

 

Velkommen som konfirmant i Tranby og Lierskogen menighet! 

 

 

Beste hilsen fra  

Torunn Jåvold (sokneprest)      

Joar Flatland (kateket)  

Ole-Jørgen Andersen (ungdomsdiakon)  

Helge Saltbones Rotevatn (menighetspedagog) 

 
 

Spørsmål? Ta kontakt med konfirmantansvarlig Helge:  

Tlf.: 409 24 959. E-post: hr696@kirken.no 
 

Denne folderen sendes til alle født i 2007 som er medlemmer i Tranby og Lierskogen menighet, men andre er også 

velkomne som konfirmanter! 

http://www.kirken.no/tranby
http://www.kirken.no/tranby
mailto:hr696@kirken.no

