
 

En viktig tid 
– et viktig valg 

 

Hvem er jeg? Hva er meningen med livet?  
Hva tror jeg på? 

 
 

Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker og få nye venner. 
Mange velger å bli med på konfirmantleir – en opplevelse for livet! På 
konfirmantleir er det konkurranser, aktiviteter, kiosk, underholdning 
og mye mer. I tillegg møtes man gjennom året til noen samlinger og 

gudstjenester. Du vil møte engasjerte ungdomsledere som er med og 
lager opplegget du deltar på. 

 

 



 

Hva er konfirmasjon i kirken?  
Konfirmasjonstiden er en unik mulighet til å gå inn i livets store spørsmål. Du 
får lære mer om kristne grunnverdier, kristen tro og hva det vil si å være kristen 
i dag. Utdannede og engasjerte ansatte i kirken møter deg og tar dine spørsmål 
på alvor. Etter konfirmasjonen finnes det mange muligheter til å vokse og få 
utfordringer som passer deg i kirkens ungdomsarbeid.  
 
Tilrettelagt konfirmasjon 
Ungdom med spesielle behov på grunn av fysisk, psykisk eller sosial 
funksjonshemning har krav på spesiell tilrettelegging av konfirmasjonstiden i 
sin lokale menighet. Det er viktig at foresatte og kommende konfirmant tar 
kontakt med kirken og ber om en samtale. Døvekirken har også et eget 
konfirmanttilbud.  
 
Jeg er ikke døpt – kan jeg konfirmeres? 
JA! Du kan være med på hele opplegget uten å være døpt, men for å delta på 
selve konfirmasjonsgudstjenesten må man være døpt. Hvert år er det flere 
konfirmanter som blir døpt i konfirmasjonstiden.  
 
Gudstjenestedeltakelse 
Hver konfirmant skal på to valgfrie 
gudstjenester og én ministranttjeneste. Mer 
informasjon om dette kommer senere.  
 
Økonomi 
Pris for konfirmanttiden i Ullern er 3600 kr. 
Prisen inkluderer bl.a. konfirmantbibel, 
kristuskrans, mat på helgesamlinger, reise og 
opphold fem dager på leir. Faktura sendes ut 
senere. NB! Det er viktig for oss at økonomi 
ikke er en grunn til å velge bort konfirmasjon. 
Det finnes støtteordninger. Ta kontakt for mer 
informasjon. 
 
Slik melder du deg på: 
Gå inn på www.kirken.no/ullern under 
«konfirmant» og fyll ut skjema for påmelding. 
Det er lurt om foresatte og kommende 
konfirmant gjør påmeldingen sammen.  
Frist 10. oktober. 

http://www.kirken.no/ullern


 

Foreløpige datoer for konfirmantopplegget 

i Ullern 2020 
 

Dato Tidspunkt Hva Hvem 

09. okt 19:00 Informasjons- og innskrivningsmøte i Ullern 
kirke 

Konfirmanter og foresatte 

25.jan Heldags. 
Kommer senere 

Oppstart for nye konfirmanter Konfirmanter 

26.jan 10:15 Presentasjonsgudstjeneste Konfirmanter (+ foresatte kl.11) 

 Etter gudstj. Foreldremøte (etter gudstj.) Foresatte 

Se 
nedenfor 

17:00-19:00 Gruppeundervisning Konfirmanter 

 10:15 Ministranttjeneste Konfirmanter 

Kommer 
senere 

 Temasamling for foresatte Foresatte 

28.mars Heldags. 
Kommer senere 

Konfirmantfestival i Domkirken, deretter 
fellessamling i Ullern (mer informasjon 
kommer når det nærmer seg) 

Konfirmanter 

29.mars 16:00-20:00 Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon  Konfirmanter og foresatte 

Kommer 
senere 

11:00 Dåpsgudstjeneste Konfirmanter 

Kommer 
senere 

 Informasjonsmøte om leir Konfirmanter 

 Informasjonsmøte om leir  Foresatte 

22. – 
26.juni 

 LEIR 1: Møtes i Ullern kirke. Drar til Fagerli 
leirsted, Geilo. 

Konfirmanter 

10. – 
14.aug 

 LEIR 2: Møtes i Ullern kirke. Drar til Fagerli 
leirsted, Geilo. 

Konfirmanter 

30.aug 10:00-12:00 Samtalegudstjeneste Konfirmanter (+ foresatte kl.11)  

Kommer 
senere 

 Kappeprøving, fotografering og øvelse til 
konfirmasjonsgudstjenesten. 

Konfirmanter 

12.sept 11:00, 13:00, 
15:30 

Konfirmasjonsgudstjenester   

13.sept 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste   

 
 
Gruppesamlinger kl. 17:00-19:00. Oppmøte på menighetshuset. Avsluttes i kirken.  

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 

30. januar 06. februar 13. februar 27. februar 

05. mars 12. mars 19. mars 26. mars 

02. april 16. april 23. april 30. april 

 

  



 

Dette sier tidligere konfirmanter om 
konfirmasjonstiden sin: 

 

«Jeg trodde vi bare skulle sitte og høre på noe og lese i bibelen. Jeg ble ganske 
positivt overraska, spesielt når jeg var på leiren. Det var mye annet vi fikk lov til 
å gjøre, og lederne putta læring også med noe morsomt.»  
Amalie 
 
«Vi bada, vi hadde det gøy, vi spilte volleyball og hadde det helt supert! Vi 
lærte litt om hva folk tror på og kanskje det du selv tror på. Du åpner kanskje 
en ny del av deg selv, og får åpna det på en annen måte.» 
Fredrik 
 
Det var et sted man kunne slappe av og la tankene komme inn. Jeg synes leir 
var en veldig fin opplevelse å ta med seg videre.» 
Emilie 
 
 
 

Velkommen som konfirmant i Ullern kirke! 
 

 

Har du spørsmål?  
Nøl ikke med å ta kontakt hvis du lurer på noe. 
 
 
Kateket Anette Fredly 
Epost: af955@kirken.no 
Tlf. 936 30 533 
 
Prest Petter Normann Dille 
Epost: pd226@kirken.no 
Tlf. 958 69 175 
 
Prest Jorund Andersen  
Epost: ja593@kirken.no 
Tlf. 957 70 788 
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