
Mer om konfirmasjon i Oppsal 2019 
Enkeltsamtaler 
I uke 3 og 4 inviteres alle konfirmantene til en kort samtale for å bli litt kjent. Her er det lov å ta 
med seg foresatte om ønskelig. Mer informasjon om dette ligger i eget skriv. 


Kick off-helg 
Vi starter konfirmasjonstiden med et brak, lørdag 26. januar. Da bruker vi dagen sammen i kirka, 
for å bli kjent og for å forberede presentasjonsgudstjenesten vi skal ha søndag 27. januar. 


Undervisningen 
Vi har totalt 7 undervisningsamlinger i vår. Disse er på onsdager i oddetallsuker, mellom klokka 
18.30-20.30. Når undervisningen er ferdig klokka 20.30, inviterer vi alle konfirmantene til å være 
igjen for å spise kveldsmat sammen med oss i kirken.  
 
Fasteaksjon 
En av konfirmasjonstiden sin store begivenhet er fasteaksjonen. I år er denne tirsdag 9. April. Vi 
kjører et eget informasjonsmøte om denne for foreldre og konfirmanter i forbindelse med 
undervisningen 27.03. Alle konfirmantene i Søndre Aker prosti blir også invitert til en fasteaksjons-
kickoff i Oslo Domkirke i forkant av aksjonen. På selve aksjonsdagen er det bøssebæring på 
Oppsal, og da må alle konfirmantene ha med seg en voksen.


Informasjonsmøte om leir 
I begynnelsen av juni inviteres alle til et informasjonsmøte om årets konfirmasjonsleir. 


Konfirmasjonsleir 
De aller fleste konfirmantene trekker fram konfirmasjonsleir som konfirmasjonstidens desiderte 
høydepunkt. Vi ber alle om å allerede nå sette av uke 32 til denne leiren. Den begynner tirsdag 
06.08 og varer til lørdag 10.08. På lørdagen inviterer vi alle foreldrene til lunsj og 
avslutningsgudstjeneste sammen med oss på leirstedet. I år vil vi ha leiren på et leirsted like 
utenfor Fredrikstad, som heter Solbukta. Vi må ha beskjed i løpet av januar dersom noen av 
konfirmantene av ulike grunner ikke skal delta på konfirmasjonsleiren. Dette er fordi vi da må lage 
et alternativt opplegg. 


Gudstjenester 
Alle konfirmantene skal i løpet av konfirmasjonstiden gå på 8 gudstjenester. Fem av disse er 
allerede innbarket i det obligatoriske programmet vårt. Presentasjonsgudstjeneste (januar), 
konfirmanttjeneste (i løpet av våren), gudstjenesten på leir (august), samtalegudstjeneste (august) 
og selve konfirmasjonsgudstjenesten (september).  De 3 restrerende er såkalte selvvalgte 
gudstjenester. Dette kan være dåp, konfirmasjon, julegudstjeneste e.l. i hvilken som helst kirke, og 
disse kan konfirmantene allerede nå registrere. Dette skjer ved at konfirmanten tar et bilde av seg 
selv på gudstjeneste, og sender til is777@kirken.no (helst alle tre samlet). 


Konfirmanttjeneste på gudstjeneste (tidligere ministrantgudstjeneste) 
Denne telles som en av de åtte gudstjenestene konfirmantene skal være på. Det er ca 4-6 
konfirmanter som har tjeneste samtidig. Da møter disse opp en time før en vanlig gudstjeneste 
(10.00). Her møter de et gudstjeneste-team, som er med på å gi dem ulike oppgaver som de 
hjelper til med i forkant, under eller etter gudstjenesten. Eksempler på dette er lystenning, sette 
klart til nattverd/dåp, kirkekaffe, ofring, lese tekst, ønske folk velkommen, søndagsskolehjelp o.l. 
Vi setter opp en liste over hvem som skal ha konfirmanttjeneste når, i januar. 


Økonomi 
Alle konfirmantene betaler en egenandel for å finansiere materiell, mat og leir i løpet av 
konfirmasjonstiden. Denne vil i 2019 bli på maks 3500 kr, og fakturaen kommer i løpet av mars/
april. Dersom noen av ulike grunner vil ha problemer med å betale, er det mulighet for å søke om 
reduksjon av egenandel til menighetsrådet. Om dette er aktuelt, ta kontakt med Ingvild Amalie 
(is777@kirken.no).  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