
 

Velkommen! 

Nå er det din tur til å bli konfirmant 

i Skjernøy kapell, Harkmark, Holum 

eller Mandal kirke  



Velkommen som konfirmant 
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Konfirmanttiden er en tid for å 
tenke nye tanker, få nye 
opplevelser og kanskje få nye 
venner!  
Den gir deg mulighet til: 
- å finne ut hva du tror på 
- bli bedre kjent med deg selv 
- lære mer om bibelen 
- få nye tanker om livet 
- oppleve et godt fellesskap 
- samtale om kristen tro 
- bli kjent med kirken og 
menighetens ungdomsarbeid.  
I konfirmanttiden er det tid og rom 
for å tenke og stille spørsmål. 
En tid for å lære mer om Gud, deg 
selv og om andre mennesker. 
 
HVA ER KONFIRMASJON? 
Ordet konfirmasjon kan bety både 
«å bekrefte» og «å gjøre sterk». 
Konfirmasjonshandlingen er en 
forbønnshandling hvor vi ber Gud 
om å velsigne og styrke hver enkelt 
konfirmant. Du trenger ikke være 
sikker i din tro for å være 
konfirmant hos oss. 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. 
Konfirmasjonsopplegget består av: 
undervisningssamlinger 
oppstart i januar 2020 
Haydomaksjon 
TV-aksjon 
konfirmantleir, sommeren 2020 
ungdomsaktiviteter 
tjenesteoppgaver 
gudstjenester 
Totalt: 60 timer 
 
EN KONFIRMANTTID FOR ALLE 
Uansett funksjonsevne har alle rett 
til en god konfirmanttid. Er det 
behov for individuell tilrettelegging, 
ta kontakt.  
 
JEG ER IKKE DØPT  
– KAN JEG KONFIRMERES? 
Du er velkommen til å delta i 
konfirmantopplegget selv om du 
ikke er døpt. Dåpen er en 
forutsetning for å delta i den 
avsluttende forbønns-
gudstjenesten. Hvert år er det flere 
konfirmanter som blir døpt. 

En viktig tid 
– et viktig valg! 

Du er bare et år unna en høytidelig dag i livet ditt.  
Velkommen som konfirmant i Mandal og Holum 
menigheter! 
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Ved siden av det som skjer av 
samlinger og gudstjenester reiser vi 
også på leir. Vi ønsker å gi deg gode 
opplevelser sammen med venner 
og ledere. Vi er 6 dager på leir med 
HEKTA i sommerferien. Da er du 
sammen med mange andre 
konfirmanter. Vi anbefaler alle å 
være med på leir. Kan du ikke være 
med på leiren har vi et alternativt 
opplegg en helg til våren.  
 
HAYDOMAKSJONEN 

Hvert år samler konfirmantene inn 
penger til Haydom Lutheran 
hospital i Tanzania. Dette har 
konfirmantene i Mandal holdt på 
med siden 2003. Vi har samlet inn 
ca 100 000 kr hvert år, ca 1,7 

millioner kroner totalt.  
Alle som selger en loddbok blir med 
i trekningen av en stor opplevelse- 
å vinne en tur til Tanzania i 
vinterferien 2021. Der besøker vi 
prosjektet vårt og ser hva pengene 
vi samler inn brukes til. Dette er et 
minne for livet. Det er mulig å kjøpe 
seg med på turen, hvis man ikke er 
så heldig å vinne. 
 

Mer om konfirmanttiden kan du 
lese på menighetens nettsider: 
kirken.no/mandal 
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KONFIRMASJONSDATOER: 
Mandal: lørd 29.8 kl. 11.00 og 13.00 
  sønd 30.8 kl. 11.00 
  lørd 5.9 kl. 11.00 
Holum:   sønd 30.8 kl. 11.00 
Skjernøy:    sønd 6.9 kl. 11.00 
Harkmark:  sønd 6.9 kl. 13.00 
 
SLIK MELDER DU DEG PÅ SOM 
KONFIRMANT: 
Gå inn på  kirken.no/mandal og fyll 
ut skjema for innskriving under 
fanen Livets gang og konfirmasjon. 
Har du særskilte behov, ta kontakt i 
god tid, så legger vi til rette i 
samarbeid med dere. Er det viktig 
med en spesiell konfirmasjonsdag, 
så meld på tidlig. 
 
 
Påmelding på nett fra 3. juni 2019 
Kl. 09.00. Frist for å melde seg på er 
15. september 2019 

 

 

www.kirken.no/mandal 

 

 

KOSTNADER 
Konfirmantopplegget er gratis. 
Leiren koster ca 2500 kr. Det er 
mulig å få dekket utgiftene til 
konfirmantleiren. Ta kontakt med 
undervisningsleder. 

Vi vil gjøre det vi kan for at DU skal 
få en fin konfirmasjonstid. Vi får 
hjelp av mange frivillige, og vi 
gleder oss til å bli kjent med deg.  

Vennlig hilsen: 
Eva Marie Jansvik, Sogneprest i 
Mandal,  
Bjørnar Johnsen Øybekk, 
Sogneprest i Holum og  
Oddveig Flatebø Olsson, 
Undervisningsleder 

 

Konfirmasjon i kirken handler om å utforske kristen tro og 
livets store spørsmål. Du er velkommen til konfirmasjon i 
kirken uansett om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig. 
VELKOMMEN! 


