
Kjære 03-er!  

Snart er det din tur til å være konfirmant! Nå inviteres du til konfirmasjonstid 

i Skøyen kirke!  

I Skøyen kirke møter du mange andre ungdommer fra Skøyen og Smestad, 

og ledere som vil at du skal ha det bra og interessant som konfirmant.           

– et sted å høre til.  

Du møter også kirkens tradisjon og kristen kulturarv med fokus på tro, håp 

og kjærlighet. 

Hva tenker DU? Om: mennesket -  Gud - verdier - selvbilde - skam - miljø - 

solidaritet og rettferdighet - godt og ondt - bibel - verden - venner -  å høre 

til - mot og tro - håp og kjærlighet. 

Du inviteres til en konfirmasjonstid med kunnskap, opplevelser og refleksjon.   

Alle er velkommen!  

 

Vennlig hilsen  

Skøyen menighet 

Skøyen, juni 2017 



En viktig tid – et viktig valg! 
Hva er konfirmasjon? 

Ordet konfirmasjon kan bety både «å bekrefte» og «å gjøre sterk». Det viktigste med 

konfirmasjonstiden er muligheten til å bli bedre kjent med deg selv og en tro der Gud  

bekrefter oss og styrker oss. Du trenger ikke selv å bekrefte en tro for å være konfir-

mant i kirken. 

Konfirmanttidens program 

Detaljene rundt opplegget for 2018 blir laget i starten av høsten. Du vil få nærmere in-

formasjon om dette på innskrivingen 27. september kl.18-19.   

Jeg er ikke døpt – kan jeg konfirmeres? 

Du er velkommen til å delta i konfirmasjonstiden selv om du ikke er døpt. Om du vil 

delta i den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten døpes de konfirmantene som ikke 

er døpt allerede før det. Hvert år er det flere konfirmanter som blir døpt.  

En konfirmasjonstid for alle 

Alle har rett til en god konfirmasjonstid uansett funksjonsevne. Ta kontakt ved behov 

for tilrettelegging så vi kan finne gode løsninger sammen. 



Noen datoer for konfirmantåret 2018 
Innskriving    onsdag 27. september kl. 18-19 i Skøyen kirke.  

      For både konfirmant og foresatte. 

Oppstartshelg   lørdag 27. januar kl. 12-17 og                

      søndag 28. januar kl. 10-12 

Sommerleir    på Hvaler, 4 døgn med fellesskap,                     

      opplevelser, læring og moro.  

Samtalegudstjeneste søndag 26. august.  

Konfirmasjon   lørdag 8. september kl. 12 og kl. 14 og      
      søndag 9. september kl. 11. 

Innskriving  
Kom og få mer    

informasjon om 

konfirmasjon i 

Skøyen kirke og om 

opplegget for 2018.   

Det blir god mulig-

het for å stille 

spørsmål om du  

lurer på noe.   
 

Påmelding og ønske om konfirmasjonsdag 

https://www.minkirkeside.no/Oslo  (NB! velg Skøyen) 

Pris: 500 + 2500 for leir.  Vi har gode støtteordninger. 

Kontaktinformasjon  
prest/konfirmantansvarlig Eva Klokkerud ek837@kirken.no  tlf: 40814307 

trosopplæringsleder Asbjørn G. Håkonseth ah543@kirken.no 

www.kirken.no/skoyen  - sentralbordet for kirkene i Oslo tlf: 23629000 



«Jeg vet hvilke tanker jeg har for dere, 

fredstanker 

og ikke ulykkestanker,  jeg vil gi dere  

framtid og HÅP»          

        Jeremia, Det gamle testamente 


