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Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller 
bare er nysgjerrig. I konfirmanttiden får du muligheten til å 
utforske mange viktige spørsmål sammen med andre. For det 
er nettopp det konfirmanttiden handler om å lære mer om 
deg selv og Gud. Og om å få nye opplevelser sammen med 
venner. 
 

Om du har tenkt på de store spørsmåla: Hvem er vi? Hvorfor er vi her? Hva er meninga med 
livet? Hva er kjærlighet? Hva skjer når noen dør? Finnes det noen Gud og hva gjør han i så 
fall? Da tror vi konfirmasjon er noe for deg. Vi inviterer deg og dine foresatte til et 
informasjonsmøte: 

Møtet blir tirsdag 18. juni 2019 kl. 1800 i Høybråten kirke. 
 

På møtet blir det også tid til spørsmål. Dessuten vil vi si noe om hva som kreves i 
forberedelsestiden til konfirmasjonen. Møtet er helt uforpliktende, så om noen er i tvil om 
det blir konfirmasjon i familien, går det an bare å komme for å få mer informasjon. 
 
PÅMELDING – VALG AV KONFIRMASJONSGUDSTJENESTE OG BETALING  
Påmelding skjer elektronisk på https://minkirkeside.no/oslo og åpner 19. juni. Gå inn på 
siden skriv inn din mobil og du får en verifikasjonskode på sms, etter å ha skrevet inn denne 
velger du Stovner eller Høybråten kirke. Det er viktig at dere fører opp fullt navn, 
personnummer, dåpsdato og sted og navn på 3 andre som konfirmanten ønsker å være på 
gruppe med, samt at dere tenker gjennom hvilke tillatelser dere gir. For at vi skal kunne 
trykke konfirmantbilde av alle konfirmantene i kirkeblad, må samtlige ha gitt oss tillatelse. 
Under registreringen velger dere en av følgende konfirmasjonstider: 

 Høybråten kirke lørdag 5.9.20 tre gudstjenester 1000, 1130 og 1300 

 Høybråten kirke søndag 6.9.20 en gudstjenester 1100 

 Høybråten kirke lørdag 12.9.20 inntil tre gudstjenester 1000, 1130 og 1300 (avhengig 
av pågang – vi setter disse opp i den elektroniske påmeldingen, men vil muligens 
måtte samle konfirmantene til et eller to tidspunkt) 

 Stovner kirke søndag 13.9.20 inntil to gudstjenester 1100 og 1300 (avhengig av 
pågang – vi setter disse opp i den elektroniske påmeldingen, men vil muligens måtte 
samle konfirmantene til et tidspunkt) 

  
I Stovner kirke er det plass til 17 konfirmanter i hver gudstjeneste og her er det ikke noe 
øvre antall gjester. I Høybråten er det plass til 9 konfirmanter pr gudstjeneste som hver får 
ha med inntil 16 gjester. Påmeldingen er suksessiv slik at dersom en gudstjeneste har 9/17 
påmeldte konfirmanter så vil det ikke lengere være mulig å velge dette alternativet.  
Frist for påmelding er satt til 1. september 2019. Vi sender ut giro i midten av september 
med betalingsfrist 15.10., når man har betalt er man sikret plass i konfirmantopplegget. 
 

https://minkirkeside.no/oslo


 

 

Prisen for konfirmasjonsopplegget er kr. 3950,- som 
inkluderer leir, undervisningshefte Konflogg, bibel, mat 
til samlingene og andre utgifter knyttet til 
konfirmasjonstiden. Dersom familien har økonomiske 
vansker går det an å betale i to omganger, eller søke 
menighetsrådet om støtte til deler av beløpet, en slik 
søknad blir konfidensielt behandlet. Denne kan leveres 
til en av kirkene eller sendes til post.hfs.oslo@kirken.no.  
 
DÅP 
Hvis du ikke er døpt, kan du være med i konfirmanttiden, bli kjent med troen og velge om 
du vil døpes underveis. Dåpen er en forutsetning for å delta i den avsluttende 
forbønnsgudstjenesten som konfirmasjonen er. Flere enn 1400 unge blir hvert år døpt i 
løpet av konfirmanttiden og blir med det medlem av kirken. Dåpen er også et synlig tegn på 
Guds kjærlighet 
 
KONFIRMASJONSTIDEN  
I forberedelsen til konfirmasjonen vil du både få lære mer om kristendommen og 
forhåpentlig få erfare hvem Gud er og hva han vil med livet ditt. Forberedelsene avsluttes 
med selve konfirmasjonsdagen. 
 
Konfirmasjonen markeres med en festgudstjeneste hvor alle konfirmantene blir bedt for 
framme ved alterringen. Vi ber om Guds velsignelse over livet ditt. Konfirmasjon er også en 
flott offentlig markering av at du er i ferd med å bli voksen og en fin anledning til å samle 
slekt og venner. 
 
GUDSTJENESTER 
Det er krav til 8 gudstjenestefremmøter i konfirmanttiden. De første av disse er 
presentasjonsgudstjenesten 12. januar kl. 11.00 i Stovner og Høybråten kirker, så kommer 
solidaritetsgudstjeneste i Domkirka, PULSmesse og leirgudstjeneste, og selve 
konfirmasjonsgudstjenesten i september. De øvrige gudstjenestene tar dere når det passer 
dere, før selve konfirmasjonssøndagen. 
 
UNDERVISNING, LEIR, PROGRAM OG FACEBOOKGRUPPER 
Konfirmasjonsopplæringen er 8 undervisningsøkter igjennom vårhalvåret, alle samlingene 
er felles og vi veksler på å være i Høybråten og Stovner kirker. Resten av undervisningen 
kommer på leiren til sommeren. Første samling er felles Kikkoff i Stovner kirke lørdag 11. 
januar 1000-1400. Programmet er nok klart senhøstes og legges ut på facebookgruppa 
PULSkonf20 og PULSkonf20 – foresatte. Mesteparten av kommunikasjonen mellom 
samlingene skjer over facebookgruppene. Her legger vi også ut bilder og video fra de ulike 
konfirmantaktivitetene, det som er interessant for flere enn konfirmantene og foreldrene 
deles også på menighetens facebookside, jf tillatelsene i det elektroniske 
registreringsskjemaet.  
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I disse gruppene kan konfirmanter og foresatte allerede nå begynne å legge seg til søk på 
@PULSkonf20. Har konfirmanten ikke Facebook, så ønsker vi at konfirmanten registrerer 
seg der, om så bare for konfirmasjonstiden. Skulle det være noen vansker rundt dette så er 
det bare å ta kontakt, så finner vi en løsning 
 
PULS - UNGDOMSMILJØ MED KLUBB, MESSE OG LEDERTRENING 
Ungdomsmiljøet i menigheten heter ”PULS” og har en 
egen side på Facebook og Instagram. For mer 
informasjon, se: www.facebook.com/pulshfs/ og 
@pulshfs.  
 
PULS klubb – er i kjelleren på Fossum kirke og er åpen 
for ungdommer i alderen 13+. Hver torsdag samles vi 
for henging med PS4, bordtennis og kos. 
 
PULS ledertrening – er et tilbud for ungdommer i 
alderen 15+ som møtes for undervisning og 
kontinuerlig praksis. Ved å bli ungdomsledere er man 
med i konfirmantopplegget som leder og er med å 
arrangere ulike aktiviteter for barn og unge. 
 
RETTIGHETER 
Det er vanlig og starte på konfirmasjonsforberedelsene i januar det året en går i 9. klasse, 
for så å bli konfirmert i september det året en går i 10. klasse. De som tilhører i Høybråten, 
Fossum og Stovner menighet har forrang på å følge konfirmantundervisningen vår. Om vi 
har plass til flere, kan vi ta imot unge også fra andre menigheter til 
konfirmasjonsforberedelsene.  
 
Trenger du noe mer informasjon eller lurer på noe, er det bare å ringe oss på 23 62 95 60 
eller sende spørsmålet til post.hfs.oslo@kirken.no.  
 
Vi håper at du velger konfirmasjon hos oss i Høybråten, Fossum og Stovner menighet. 
 
 
Hilsen 
 
 
 

Ole Kristian Sand     Irlin Bråten 
Prest       Trosopplæringsleder 

http://www.facebook.com/pulshfs/
mailto:post.hfs.oslo@kirken.no

