
Informasjon om konfirmasjon

Du er velkommen som
konfirmant i Ris menighet

Følg med i posten i slutten av august for detaljert informasjon om påmelding.
Kontakt konfirmantansvarlig Vibeke på e-post va473@kirken.no dersom du

lurer på noe om konfirmasjonstiden.

Se også vedlagte invitasjon til "UTEKINO". En fin anledning til å treffe oss og
andre som vurderer konfirmasjon.

Menigheten ønsker at konfirmanttiden skal være en god og lærerik tid for
alle konfirmantene, fylt med fine opplevelser, erfaringer og kunnskap til å
ta med seg videre i livet. For at tiden skal bli best mulig, avtaler vi på
forhånd hva vi kan forvente av hverandre.

Av menigheten kan dere forvente at:
• Vi bryr oss om konfirmantene.
• Vi gjør vårt beste for at konfirmanttiden skal være lærerik og minneverdig.
• Vi sammen med konfirmantene lager god undervisning og flotte aktiviteter.
• Vi sender ut informasjon i god tid.
• Vi svarer på e-post og telefon.

Av konfirmantene forventes det at:
• Du deltar på alle helgeoppleggene i tillegg til leirsamlingene i løpet av våren.
• Du deltar på minst 8 gudstjenester i løpet av konfirmanttiden og leverer
utfylt bekreftelse på oppmøte i disse.
• Du møter presis til timene og tar med Bibel.
• Du gir beskjed når du er forhindret fra å komme og påser å komme på annen
leirsamling eller tar igjen fravær med ekstratime eller oppgaveløsning.

Av de foresatte forventes det at:
• Dere møter på foreldremøtene.
• Dere leverer dokumentasjon og informasjonsskjemaer innen de oppsatte
fristene.
• Dere sender skriftlig melding på forhånd dersom konfirmanten må ha
fravær.
• Dere følger opp og støtter konfirmantene. Gudstjenestene som inngår i
konfirmantopplegget er åpne for alle, og dere er hjertelig velkommen.

Hilsen oss som arbeider med konfirmasjon i Ris menighet.

Ris menighet
DEN NORSKE KIRKE
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Informasjon om konfirmasjon:
Du er velkommen som 

konfirmant i Ris menighet!

Menigheten ønsker at konfirmanttiden skal være en god og lærerik tid 
for alle konfirmantene, fylt med kunnskap, erfaringer og fine 
opplevelser å ta med seg videre i livet. For at tiden skal bli best mulig 
avtaler vi på forhånd hva vi kan forvente av hverandre.

Av menigheten kan dere forvente at:
• Vi bryr oss om konfirmantene.
• Vi gjør vårt beste for at konfirmanttiden skal være lærerik og 
minneverdig.
• Vi lager god undervisning og flotte aktiviteter.
• Vi sender ut informasjon i god tid.
• Vi svarer på e-post og telefon.

Av konfirmantene forventes det at:
• Du deltar på alle helgeoppleggene i tillegg til leirsamlingene i løpet 
av våren.
• Du deltar på minst åtte gudstjenester i løpet av konfirmanttiden og 
leverer utfylt bekreftelse på oppmøte i disse.
• Du møter presis til timene og tar med Bibel.
• Du gir beskjed når du er forhindret fra å komme og påser å komme 
på annen leirsamling, eller tar igjen fravær med ekstratime eller 
oppgaveløsning.

Av de foresatte forventes det at:
• Dere møter på foreldremøtene.
• Dere leverer dokumentasjon og informasjonsskjemaer innen de 
oppsatte fristene.
• Dere sender skriftlig melding på forhånd dersom konfirmanten må ha
fravær.
• Dere følger opp og støtter konfirmantene. Gudstjenestene som inngår 
i konfirmantopplegget er åpne for alle, og dere er hjertelig velkomne 
til å delta.

Påmelding
https://minkirkeside.no/oslo
åpner fredag 18. juni
Har du spørsmål kan du ta kontakt med Kristina kateket på e-post:
kn339@kirken.no
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En viktig tid
– et viktig valg!

Du kan lese mer om konfirmanttiden på menighetens
nettsider: www.kirken.no/ris

Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker, få nye opplevelser og

kanskje få nye venner! Temaer vi skal utforske sammen er: Hvor kommer jeg

fra? Hva skal jeg bruke livet til? Finnes Gud? Vennskap og menneskeverd. Sorg

og glede. Mote og mobbing. Kjærlighet, seksualitet og samliv. Miljø og

rettferdighet. Hvordan kan jeg bety noe for andre? Hvem er Jesus? 

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. Det forutsettes ikke noen
bekjennelse fra konfirmantens side. 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. 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 inneholder konfirmasjonstiden?
I løpet av våren vil du være med på to til tre helgesamlinger sammen med alle
konfirmantene fra Ris. Vi starter forberedelsene med en oppstarthelg i slutten
av januar. På helgesamlingene vil dere også feire gudstjeneste sammen med
menigheten.
Dere vil også møtes på leirsamlinger i løpet av våren med ulike temaer og
opplevelser.
Alle konfirmantene er med på Kirkens nødhjelp sin fasteaksjon søndagen før
påske.
Som konfirmant skal man være med på minimum 8 gudstjenester, en av disse
er en ministrantjeneste der dere får være med å forberede og gjennomføre
en gudstjeneste i Ris kirke eller Holmenkollen kapell.
Konfirmasjonsgudstjenestene blir i starten av september.

Konfirmantene vil i løpet av året bli kjent med flere av ungdomslederne våre
og oppfordres til å komme innom ungdomsklubben vår RISK, gjerne også nå
før konfirmasjonstiden er i gang! Følg oss på Facebook, "RISK".

Leir
Ved siden av det som skjer av samlinger og gudstjenester, reiser vi også på
leir, enten i vinter- eller sommerferien. Vi ønsker å gi deg gode opplevelser
sammen med venner og ledere. Alle konfirmantene reiser til Lia gård i
Østerdalen.

En konfirmanttid for alle  og hva om jeg ikke er døpt?
Uansett funksjonsevne har alle rett til en god konfirmanttid. Er det behov for
individuell tilrettelegging, ta kontakt så snart det lar seg gjøre.
Du er velkommen til å delta i konfirmantopplegget selv om du ikke er døpt.
Dåpen er en forutsetning for å delta i den avsluttende
forbønnsgudstjenesten. Hvert år er det flere konfirmanter som blir døpt.

Slik melder du deg på som konfirmant:
For å bli konfirmant må du melde deg på via nettpåmelding i tillegg til å møte
på innskrivningsmøte 19.september. Der leverer du et bekreftelsesskriv på
at du melder deg opp som konfirmant.
Hvordan dette gjøres og link til påmelding får dere detaljert informasjon om i
slutten av august.
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Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker, 
få nye opplevelser og kanskje få nye venner!

Temaer vi skal utforske sammen er: Hvor kommer jeg fra? 
Hva skal jeg bruke livet til? Hva med Gud, hvem er Jesus? 
Vennskap og menneskeverd. Sorg og glede. Død og håp. 

Kjærlighet, seksualitet og samliv. Etikk og naturvern. 
Hvordan kan jeg bety noe for andre?

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. Det forutsettes ikke noen 
bekjennelse fra konfirmantens side. 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. 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 inneholder konfirmasjonstiden?
I løpet av våren vil du være med på to til tre helgesamlinger sammen 
med alle konfirmantene fra Ris. Vi starter forberedelsene med en 
oppstarthelg i slutten av januar. På helgesamlingene vil dere også 
feire gudstjeneste sammen med menigheten. Dere vil også møtes på 
leirsamlinger i løpet av våren med ulike temaer og opplevelser. Alle 
konfirmantene er med på Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon søndagen 
før påske.
Som konfirmant skal man være med på minimum åtte gudstjenester, 
en av disse er en ministranttjeneste der dere får være med å forbe-
rede og gjennomføre en gudstjeneste i Ris kirke eller Holmenkollen 
kapell. Konfirmasjonsgudstjenestene blir i begynnelsen av september.

Konfirmantene vil i løpet av året bli kjent med flere av ungdomslederne 
våre, og oppfordres til å komme innom ungdomsklubben vår RISK. 
Følg oss på Facebook, ”RISK”.

Leir
Ved siden av det som skjer av samlinger og gudstjenester reiser vi 
også på leir. Mer informasjon om dette får du på innskrivingsmøtet.

En konfirmanttid for alle, og hva om jeg ikke er døpt?
Uansett funksjonsevne har alle rett til en god konfirmanttid. Er det be-
hov for individuell tilrettelegging, ta kontakt så snart det lar seg gjøre. 
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.

Slik melder du deg på som konfirmant:
For å bli konfirmant må du melde deg på via nettpåmelding, i tillegg til 
å møte på innskrivningsmøte 29. september i Ris kirke. Nærmere 
informasjon om nettpåmelding blir lagt ut på våre hjemmesider mot 
sommeren, og det vil bli sendt ut et nytt skriv i slutten av august/
begynnelsen av september.

En viktig tid
– et viktig valg!

Du kan lese mer om konfirmanttiden
på menighetens nettsider: www.kirken.no/ris
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