
Kjære 05-er!  

Velkommen som konfirmant i Sinsen og Hasle  

Snart er det din tur til å være konfirmant! Her kommer invitasjonen fra din kirke,  

Sinsen menighet og Hasle menighet, der du inviteres til din konfirmasjonstid. 

Konfirmasjonsåret er en mulighet for deg til å finne ut av hva du vil leve for og tro på. 

Det skal være rom for undring, diskusjon og tvil. Det skal være et sted der alle kan 

kjenne seg trygge, og bli bedre kjent med andre. Vi skal snakke om rettferdighet og 

miljø, om kjærlighet og vennskap, og om meningen med livet. Vi lærer å bruke bibe-

len, om bønn og nattverd, om hvem vi er, og om hvem Jesus var og er. I konfirma-

sjonstiden er du med på gudstjenester, faste samlinger og en obligatorisk leir i mai, 

og står til konfirmasjon enten 6. september i Hasle kirke, eller 13. september i Sinsen 

kirke.  

Du kan enda melde deg som konfirmant på https://minkirkeside.no/oslo. 

KICK OFF LØRDAG 23. NOVEMBER KL. 11—15 I SINSEN KIRKE 

Vennlig hilsen  

Prest Ole Andreas Holen i Sinsen menighet 

Prest Sophie Panknin i Hasle menighet 



En viktig tid – et viktig valg! 

Konfirmantsamlinger (med middag)  

Hasle og Sinsen har felles konfirmantsamlinger i Sinsen kirke. Hasle kirke er under 

oppussing, men vil stå ferdig til konfirmasjonsdagen! Enkelte samlinger foregår på tirs-

dager kl. 17.30-19.15, en gang i måneden. Det tilbys middagsservering i forkant av 

samlingen kl. 17. Påmeldingen sendes til Sophie innen mandagskveld ( se baksiden) . 

Større samlinger foregår på enkelte søndager. Askeonsdag 26. februar besøker vi By-

misjonen i Tøyenkirka, og fasteaksjonen for Kirkens Nødhjelp er onsdag 1. april. 

Gudstjenester 

Konfirmantene skal delta på til sammen åtte gudstjenester. Noen av disse er felles og 

satt opp i programmet med bestemt dato, andre blir fordelt med oppgaver. Konfir-

mantene skal medvirke i gudstjenesten, og bli kjent med ritualene og kirken sin.  

Foresatte og venner oppfordres til å bli med konfirmanten på gudstjeneste.  

Leir på Strandheim  

Vi reiser på leir til Strandheim leirsted på Nærsnes 30.april til 03.mai, sammen med 

konfirmantene fra de øvrige menighetene i Nordre Akre prosti, i bydel Sagene og  

Grünerløkka. Vi blir ca. 50-60 konfirmanter og det er en fin mulighet til å bli kjent med 

andre ungdommer fra nærmiljøet. På leir blir det undervisning, lek, konkurranser,  

bading, og mye mer. Foresatte er velkommen til samtalegudstjeneste, når de henter.  

 

 

 



Konfirmantsamtalen 

Ved oppstarten vil alle konfirmantene bli invitert til en 15 minutt individuell samtale 

med presten, enten Ole Andreas eller Sophie. Det er en fin måte å bli kjent med hver 

enkelt, og det er ingen krav til hva vi skal snakke om. Presten har taushetsplikt, og der-

for er samtalen fortrolig. Det er også mulig å snakke om det som kan være vanskelig i 

livet. Vi er også tilgjengelige for samtale med foresatte, enten ved oppmøte eller på 

telefon. Ikke vær redd for å ta kontakt. 

 

Voksenstøtte 

For at konfirmantene har gode 

opplevelser på fasteaksjon 

01.april og leir 30.april –03.mai, 

trenger vi hjelp av foresatte.   

I fasteaksjonen er konfirmantene 

med å gå med bøsse i våre nabo-

lag for å samle inn penger til  

Kirkens Nødhjelp. Pengene går til   

mennesker som er rammet av 

fattigdom, eller som er på flukt fra krig og krise. Vi oppfordrer foresatte til å bake bol-

ler og bli med å gå med bøsse. På leir trenger vi noen frivillige foresatte som kan hen-

te ved leirens slutt. Leiren avsluttes med samtalegudstjeneste kl. 11.00.  

 

Konfirmasjonsavgiften 

Konfirmantavgiften er satt til 2000 Kr og dekker primært kost og losji på leiren. Innbe-

talingen skjer i januar og kan deles opp ved behov. Leiren er en del av undervisningen 

og obligatorisk, men det skal i prinsippet være mulig for alle å konfirmere seg uansett 

økonomi. Ta derfor kontakt dersom det er behov for støtte. Vi kan innvilge leir, og    

informasjonen bli behandlet fortrolig.  

 



Datoer til konfirmasjonstiden 

Kick-off: Lør 23. nov kl. 11-15 i Sinsen kirke 

Presentasjonsgudstjeneste: Søn 15.des kl. 10-13.30 i Sinsen Kirke 

Etter kirkekaffen er det informasjonsmøte for foresatte og konfirmanter kl. 13.30. 
 

Tirsdagssamlinger kl. 17.30-19.15 (middagsservering kl.17):  

Husk påmelding til Sophie innen mandagkveld! 

 Sinsen kirke 14.januar, 11.februar, 10. mars, 21.april, 19.mai, og 02.juni   

Søndagssamlinger: 

 En søndagskveld i januar/februar kl. 18-21: Taizemesse i Ila kirke med de andre 

konfirmanter fra Nordre Aker prosti (datoen kommer) 
 29.mars kl. 10-14: Fasteaksjonsgudstjeneste og undervisning i Sinsen kirke 
 07.juni kl. 10-14: Friluftsgudstjeneste skaperverkets dag! Oppmøtested kommer. 
 

Aksjonsdager: 

 Onsdag 26. februar kl. 17.30-20.30: Askeonsdag i Tøyenkirken. Felles avreise fra 

Sinsen kirke. Ta med ruterkort eller bruk ruterapp for kollektivtransport.  

 Onsdag 01.april kl. 17-20: Middag og fasteaksjon med foresatte i Sinsen kirke 
 

Leir: 30.april—03.mai Strandheim leirsted. Mer informasjon kommer.  

 

Konfirmasjon høsten 2020: 

 Tirsdag 25.august kl. 17.30-19.15: Øving og fotografering vi deler oss— 

  MERK i Sinsen og Hasle kirke! 

 Søndag 06.september kl.11 konfirmasjon i Hasle kirke 

 Søndag 13.september kl. 11 konfirmasjon i Sinsen kirke  

Kontaktinformasjon  
Prest i Sinsen: Ole Andreas Holen oh673@kirken.no  tlf: 47258828 

Prest i Hasle: Sophie Panknin sp779@kirken.no tlf: 94497294 


