
Velkommen som konfirmant  
i Ullern!

Denne informasjonsbrosjyren sendes til alle som tilhører Ullern menighet og er 
født i 2003, for å invitere til konfirmantopplegget her neste år. Invitasjonen 
til  konfirmasjonsforberedelser er for alle, om du er døpt eller ikke, om du er 
medlem av kirken eller ikke, om du tror på Gud eller ikke, om du tviler veldig 
eller rett og slett ikke har tenkt så nøye gjennom det enda. 

Konfirmasjon i kirken er en invitasjon til å oppleve hva kirke og den kristne 
tro er, sett fra innsiden. Vi i Ullern menighet ønsker å legge til rette for et godt 
og trygt fellesskap hvor vi kan få rom for å fundere rundt de store tankene - 
om livet og om troen. 



Du er bare et år unna en høytidelig dag i livet ditt. Velkommen som konfirmant!

HVA ER 
 KONFIRMASJON?
Ordet konfirmasjon kan bety 
både «å bekrefte» og «å 
gjøre sterk». Konfirmasjons-
handlingen er en forbønns-
handling hvor vi ber Gud 
om å velsigne og å styrke 
hver  enkelt konfirmant. 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.

 Konfirma sjon ble startet i vår kirke tidlig på 1700- tallet. 
 Siden den gang har det skjedd mye med konfirmant-

opplegget. I dag er konfirmasjonstiden en lære- og 
opplevelsestid som fører fram til konfirmasjonsguds-

tjenesten noen måneder  senere. 

MÅLSETTINGER FOR 
 KONFIRMASJONSTIDEN:
Gi kjennskap til, og kunnskap om, kristen tro
Øke bevisstheten i forhold til livssyn og etikk
Vise at kirken er et sted hvor vi kan høre til 
som hele mennesker
Legge til rette for ærlige samtaler om tro og tvil
Gi gode rammer for en viktig fest
Få nye opplevelser sammen med gamle 
 venner, og bli kjent med nye venner



INNSKRIVING
Hjertelig velkommen til informasjons-
møte for nye konfirmanter i kirken 
onsdag 11. oktober 2017 Kl. 18.00! 
 Innskriving består av informasjons-
møte 11.  oktober i kirken, og at du 
melder deg på elektronisk. På infor-
masjonsmøtet blir det presentasjon 
av  opplegget for 2018 og utdeling av 
programmet for  konfirmantåret. 
På informasjonsmøtet må du ta med: 
• to nye passbilder (kun til internt bruk 

blant lederne) 
• kopi av dåpsattest (eventuelt fødsel-

sattest hvis du ikke er døpt) 
Elektronisk påmelding foregår slik:
Det er fint om du melder deg på så 
snart som mulig, gjerne i dag! Du går 
inn på følgende link:  
https://minkirkeside.no/oslo 
Vi må ha påmelding senest samme 
dag som informasjonsmøtet - 11. oktober. 
Påmeldingen gjøres sammen med en 
forelder/foresatt. 

Her blir du spurt om mobilnummer, 
der du får tilsendt en engangskode på 
sms. Denne bruker du til å komme inn 
i innskrivningsskjemaet. Husk å velge 
Ullern sokn øverst på skjemaet. 

NB: Alle felt er obligatoriske 
vedrørende konfirmant og spørsmål 
ang ående konfirmanttiden. Foreldre/ 
foresatte må minimum fylle ut en kon-
taktperson med kontaktopplysninger. 

Foreldre/foresatte og årets 
konfirmantererhjerteligvelkommen!

KORT OM OPPLEGGET I ULLERN
Dette vil du få være med på
• Oppstart med «Bli kjent- helg», 

 presentasjonsgudstjeneste og 
foreldre møte i kirken 27. og 28. 
januar

• Tre torsdagskvelder med under-
visning i vårhalvåret

• Konfirmanthelg
• Fasteaksjon med innsamling til 

 Kirkens Nødhjelp tirsdag 20. mars 
• Ministranttjeneste der man er 

 med hjelper på en gudstjeneste i 
løpet av året

• Konfirmantleir fem dager i 
 sommerferien.

• Konfirmasjonsgudstjenestene i 2018 er  
lørdag 8. og søndag 9. september

Pris for opplegget er kr 3500, og dekker 
bl.a. materiell, og alle leirkostnader. Da 
vi vet dette er mye penger for mange, 
finnes det muligheter for støtteordninger. 
Ta i så fall kontakt med oss.

ET STORT FELLESSKAP
Vi tror konfirmantopplegget i Ullern er 
både variert og godt. Undervisningen er 
nært knyttet til opplevelse og fellesskap 
med andre unge. De fleste lederne er 
selv tenåringer fra nærmiljøet.

Velkommen som konfirmant i Ullern!



HVA SKJER HVIS JEG IKKE ER 
DØPT?
Det er alltid flere konfirmanter som ikke 
er døpt som barn. Da blir konfirmasjon-
stiden også en tid for forberedelse av 
dåp. De som ikke er døpt, vil bli døpt i 
løpet av konfirmasjonstiden.

HVA SKJER OM JEG IKKE KAN 
KOMME EN GANG?
Det er frammøteplikt på undervisning 
og andre samlinger i konfirmasjons-
tiden. Konfirmasjonstiden er noe man 
går igjennom kun en gang i livet og det 
er viktig at alle får med seg det som blir 
undervist og som skjer ellers. Men om 
du likevel skulle måtte være borte eller 
er syk, så melder du fra om fraværet til 
kateketen. 

Hvis en konfirmant har spesielle 
utfordringer som hindrer han/henne fra 
normal deltakelse, vil vi gjerne ha en 
god dialog med hjemmet rundt dette, så 
ta kontakt med oss.

LEGGER DERE TIL RETTE FOR 
 SPESIELLE BEHOV?
Om du har en fuksjonhemming eller 
 behov for  spesiell tilrettelegging,  ta kon-
takt med oss! Vi vil gjerne hjelpe til  
slik at alle får en fin konfirmasjonstid  
og feiring. 

LESE MER?
Dersom du har lyst til å lese mer om 
konfirmasjon i Ullern, kan du også gå 
inn på www.kirken.no/ullern
For informasjon om konfirmasjon 
 generelt, se www.konfirmant.no

NOE DU LURER PÅ?
Du kan gjerne kontakte oss om du  
har noen spørsmål.

Ole Jørgen Andersen, kateket
Tlf. 47 47 53 88
oa228@kirken.no

Jorund Andersen, prest
Tlf 23 62 93 98.95770788
ja593@kirken.no

Kirkekontoret:
post.ullern@kirken.no
23 62 90 00

Ullern menighet


