
Informasjonsmøte 
Konfirmasjon 2019



• Gammel tradisjon - overgang fra barn til voksen.  

• DNK: forbønnshandling, bekreftelse av Guds løfter ved dåpen. 

• For hvem? 
• De som vil bekrefte dåpen, troen på Jesus 
• Nysgjerrige 
• Mer lærdom om norsk kulturarv 

• Bli kjent med kirken - er det egentlig et hyggelig sted å være?

«Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som 
betyr å styrke, stadfeste eller bekrefte»

Konfirmasjon: Hva er det?



Hva kan dere forvente?
• https://www.youtube.com/watch?v=KpoHqG33wxs


• Undervisning


• Tenke, reflektere og snakke om tro og liv. 


• Finne noen svar, men også nye spørsmål


• Ingen tvang å tro - ulike utgangspunkt og ønsker


• Lek og aktiviteter


• Fellesskap

https://www.youtube.com/watch?v=KpoHqG33wxs


Hvem er vi?
Prest:  

Endre Olav
Kateketvikar 1:  
Ingvild Amalie

Kateketvikar 2: 
Simeon

Pluss kanskje verdens beste frivillige ledere <3



Hva vil vi?
• Visjon: Mennesker møtt av Jesus Kristus


• Forsøke å finne svar


• Hva vil det si å tro?


• Hvem er Gud, og hva vil han med meg?


• Hvem var Jesus?


• Er bibelen troverdig?


• Hvordan ser egentlig livet som kristen ut?



Opplegget

• Oppstartshelg 26.-27. januar 

• Enkeltsamtaler i januar (15 min)

• 7 undervisningssamlinger

• Onsdager i oddetallsuker


• Fasteaksjonen TIRSDAG 9. April 2019

• Informasjonsmøte for konfirmanter og foresatte (27.03)

• Kick-off i Oslo domkirke

• Bøssebæring på selve aksjonsdagen


• Informasjonsmøte om konfirmasjonsleir: onsdag 5. Juni



Bilder

• Reservasjon mot bilder


• Reservasjon mot publisering


• Vi tar bilde av alle i januar —>



Konfirmasjonsleir
• UKE 32: tirsdag 06.08 - lørdag 10.08


• Felles avslutningsgudstjeneste med foreldre klokka 12.00 lørdagen


• Beskjed i løpet av januar om hvem som ikke kan


• Alternativt opplegg



Gudstjenester
• Totalt 8


• Presentasjonsgudstjeneste


• Ministrantgudstjeneste


• Gudstjeneste på leir


• Samtalegudstjenester


• Konfirmasjonsgudstjenesten


• 3 selvvalgte (Dåp, konfirmasjoner, julegudstjeneste, 
O2-gudstjeneste).


• Registrering


• QR-kode på alt obligatorisk, i andre kirker: bilde



Ministrantgudstjeneste
• En av de 8


• Oppmøte en time før


• Vi setter opp en liste i januar, bytting er mulig


• Team møter deg opp


• Oppgaver: lystenning, sette klart til nattverd/dåp, 
kirkekaffe, ofring, lese tekst, ønske folk velkommen, 
søndagsskole



Påmelding

• Via nettsiden: oppsalmenighet.no


• Tilrettelegging: sykdom, allergier, andre omstendigheter


• Er du ikke døpt? Snakk med prest Endre Olav (eo446@kirken.no)

http://oppsalmenighet.no
mailto:eo446@kirken.no


Hva forventes av dere?

• Prioriter opplegget


• Respekt for ledere, hverandre og deg selv


• Behandle inventar, pynt og utstyr i kirka med respekt


• Gi beskjed når du ikke kommer


• Møte presist



Økonomi

• Egenandel: ca 3500,- 


• Faktura i løpet av mars måned


• Søke reduksjon i egenandel


• Hva betaler vi for?


• Bibel, leir og materiell



Spørsmål?
Kontaktperson: Ingvild Amalie 
Epost: is777@kirken.no 
Mobil: 40419006/98873381 

mailto:is777@kirken.no

