
Velkommen som konfirmant i 
Tonsen!  

Vi ønsker at du i løpet av 
konfirmasjonstiden skal få vite mer om deg 
selv, kristendommen og Gud, - og om hva 

troen kan bety i hverdagen.


Vi snakker om livet – på godt og vondt, og 
sammen forsøker vi å finne ut av noen av 

de store spørsmålene i livet. 
Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for 

deg som vet at du tror på Gud. Å være 
konfirmant er like mye for deg som tviler 

eller bare er nysgjerrig, dette er et år du kan 
bruke på å finne ut litt mer. 


Vi som jobber med konfirmanter i Tonsen 
menighet håper du vil være med på en 
spennende reise frem til den høytidelige 

konfirmasjonsdagen.

Noen temaer vi snakker om i 

konfirmasjonstiden er:


• Gud - Faderen, Sønnen og Den Hellige 
Ånd


• Selvbilde og menneskesyn

• Vennskap og relasjoner

• Gudstjenesten, dåp og nattverd

• Bibel og bønn

• Sorg, glede, godt og vondt

• Kjærlighet, seksualitet og grenser

• Miljø og rettferd.


Vi gleder oss til å bli kjent med deg!  

  PÅMELDING OG BETALING 
Til informasjon- og innskrivingsmøtet 14. 
september kl. 18 tar dere med dåpsattest. 
Du kan melde deg på som konfirmant alt 
nå på: www.kirken.no/tonsen. 


Det koster 2600 kr å være SportY- og 
2800 kr å være TenSing-konfirmant. Dette 
dekker bibel, materiell, leir, mat og 
aktiviteter/øvingshelg.


Alle skal ha mulighet til å være konfirmant. 
Ta kontakt med oss om du har behov for å 
dele opp betalingen eller reduksjon i pris. 


  KONTAKT

Marianne H. Brekken er konfirmantansvarlig i 
Tonsen og den du tar kontakt med om det er 
noe du lurer på. mb625@kirken.no /48866951


Kirkekontoret: post.tonsen.oslo@kirken.no
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VIKTIGE DATOER

14. September kl 18: Informasjons- og 
innskrivningsmøte for konfirmanter og foresatte i 
Tonsen kirke. 


17. desember: Presentasjonsgudstjeneste

13. januar: Kick-off!

17. og 18. mars: Solidaritetshelg

20. og 21. april: Loppemarked i Tonsen kirke 
10.-13. mai: Konfirmantleir 
8. og 9. september: Konfirmasjonsgudstjeneste

I tillegg til undervisning skal du som konfirmant 
være på 8 gudstjenester, 4 av disse er fastsatt 
og 4 ´er valgfrie gudstjenester.


Hva er egentlig konfirmasjon? 
Selve konfirmasjonen foregår som en 
forbønnshandling, dette skjer i en 
høytidelig gudstjeneste der du kneler og 
presten og kateketen ber for deg. Ordet 
konfirmere betyr å bekrefte eller styrke. I 
konfirmasjonen er det Gud som bekrefter 
sine løfter til oss slik de er gitt i dåpen.

Konfirmasjon er for 
alle!  

Du kan følge 
konfirmantopplegget 
selv om du ikke er døpt. 
Det er vanlig at 
konfirmanter døpes.  

Tilrettelegging 

Alle skal ha mulighet til 
å være konfirmant i 
Tonsen. Vi tilrettelegger 
slik at alle opplever en 
meningsfylt 
konfirmasjonstid. Ta 
kontakt med oss.

SportY eller Ten Sing?  
I Tonsen har vi to ulike konfirmantgrupper 
som du kan følge det meste av 
undervisningen gjennom: 


Ten Sing: Er for deg som er glad i kor, band, 
dans, drama, lyd - lys og teknikk. Som 
TenSing-konfirmant blir du med i det større 
ungdomsmiljøet i Tonsen og får blant annet 
være med på øvingshelg og ha 
sommerkonsert. 


SportY: Er for deg som er glad i friluftsliv og 
liker å være i fysisk aktivitet. Vi kombinerer 
undervisning med aktivitet. Klatring, aking, 
ballidrett og annen uteaktivitet.


Både TenSing og Sport-Y har undervisning 
på torsdagene gjennom våren 2018.


Et høydepunkt i konfirmantåret er leiren 
10.-13. mai!  


