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Invitasjon til konfirmasjon i Uranienborg 2021 
 
Det er på tide å tenke på konfirmasjon, og du er velkommen til å være konfirmant i 
Uranienborg menighet. Alle er velkommen til konfirmasjon i kirken! Både du som tror, tviler, 
er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før eller er nysgjerrig er velkommen som 
konfirmant. I konfirmasjonstiden får du muligheten til å utforske mange viktige spørsmål 
sammen med andre – uansett hvilket utgangspunkt du har. Som konfirmant får du mange nye 
opplevelser, og du får lære mer om Gud og deg selv. 
 

I løpet av året legger vi vekt på at konfirmanten skal: 
- få oppleve et godt, trygt og inkluderende miljø på samlinger og leir 
- få grunnleggende undervisning i kristen tro, praksis og tradisjon 
- få prøve seg på forskjellige praktiske tjenester 
 
Konfirmantåret i Uranienborg menighet starter tirsdag 1. september kl. 16.30 – 18.00 på 
Uranienborg menighetshus (Uranienborgveien 28). Konfirmasjonsdagen er søndag 9. mai 
2021. Undervisningen er lagt til annenhver tirsdag (i partallsuker) kl. 16.30 – 18.00 på 
menighetshuset. Samlingene er gratis, og inkluderer undervisning, materiell og en Bibel. Vi 
ber imidlertid om en egenandel på 1500 kr som dekker konfirmasjonsleir i februar. Faktura 
sendes ut i løpet av høsten. Det er mulig å søke Uranienborg menighetsråd om fritak fra 
egenandel. 
 
 
 

Oppmøte 
Konfirmantåret i Uranienborg består av 13 tirsdagssamlinger, åtte gudstjenester (inkludert 
presentasjonsgudstjeneste 20. september og konfirmasjonen 9.mai), UrraUng-julebord i 
desember og leir.  
 
Vi har forståelse for at man kan bli syk eller annet kan dukke opp slik at man ikke kan komme 
på alle samlingene. Ved fravær melder foreldre/foresatte fra på forhånd. Ved påmelding 
regner vi imidlertid med en vilje til å delta, og vi forventer minst 80% oppmøte. 
 
 

Leir 
Fredag 12. – søndag 14. februar drar vi på leir. Da reiser vi på HEKTA konfirmantweekend i 
Håkons hall ved Lillehammer, en stor leirhelg sammen med konfirmanter fra andre steder i 
landet.  Mer info kommer på foreldremøtet i september. 
 
 
 

	

	
	
	
	
	
	
	



 
 
Dåp 
Det er anledning til å melde seg på og følge undervisningen selv om man ikke er døpt. Hvis 
man i løpet av undervisningsåret kommer frem til at man ønsker å konfirmeres, må man bli 
døpt først. Det er som regel noen hvert år som velger å bli døpt før konfirmasjon. I 
Uranienborg følger vi en oldkirkelig tradisjon med å ha dåp påskenatt (lørdag 3. april kl. 
23.00). Mer info om dette blir gitt til dem det gjelder.  
 
 
Informasjonsutveksling 
Vi ønsker god kontakt med hjemmene. Derfor har vi lagt opp til to foreldremøter i løpet av 
året. Tirsdag 15. september kl. 18.00 – 19.00 og tirsdag 26. januar kl. 18.00 – 19.00 i 
Uranienborg menighetshus. I tillegg er det viktig at alle fyller inn foreldre/foresattes 
kontaktinformasjon i påmeldingen, slik at vi når alle med nødvendig informasjon gjennom 
året.  
 
 
Foreldresamling 
I tillegg til de nevnte foreldremøtene, har vi de siste årene invitert til en egen foreldresamling 
om å være tenåringsforeldre, med kveldsmat etterpå. Dette vil vi gjøre igjen i år, og kvelden 
kommer til å handle om hvordan vi som voksne kan møte ungdommene på en måte som gir 
trygghet, livsmestring og god selvfølelse. Dette blir en viktig og god kveld for alle 
foreldre/foresatte. Info om dato og mer om hvem vi får besøk av kommer senere.  
 
 
Spørsmål om konfirmasjon i Den norske kirke? 
Se www.kirken.no/konfirmasjon for mer informasjon om hva det vil si å være konfirmant i 
Den norske kirke, eller ta kontakt med ungdomsprest i Uranienborg kirke, Sigrun 
Reinhardtsen, e-post: sr938@kirken.no / tlf: 99106126. 
 
 
Påmelding til konfirmasjon 
Påmelding til konfirmasjon skjer via https://minkirkeside.no/oslo (NB. Hele adressen må 
skrives inn). Her logger du inn med telefonnummer og en engangskode som sendes til det 
telefonnummeret som er oppgitt. Deretter velger du konfirmasjon, og fyller inn feltene i 
skjemaet. Dersom det skulle oppstå problemer med registreringen, må du ikke nøle med å ta 
kontakt (evt. prøv en annen nettleser).  
 
 
Velkommen som konfirmant i Uranienborg! 
 
 
På vegne av konfirmantlederne,  
vennlig hilsen 
 
Sigrun Reinhardtsen 
Ungdomsprest i Uranienborg menighet 
Tlf: 99106126 
Mail: sr938@kirken.no  
 
 
Du mottar denne invitasjonen fordi du er født i 2006 og står registrert som medlem eller 
tilknyttet Den norske kirke og sokner til Uranienborg menighet, eller fordi du har mottatt 
invitasjonen på Uranienborg skole eller KG.  
 



 
Konfirmantåret 2020/21 

 
 
(Med forbehold om at det kan skje justeringer. Fullstendig plan kommer på foreldremøtet tirsdag 15. sept. 
Vi har planlagt i håp om å gjennomføre året på vanlig måte, men vil til en hver tid følge helsemyndighetenes 
gjeldende restriksjoner ang koronasituasjonen)  
 
 
 

Dato Kl. Sted Hva 
Tirs 1. sept  16.30-18.00 Menighetshuset Første konfirmantsamling 
Tirs 15. sept 16.30-18.00 Kirken Konfirmantundervisning 
Tirs 15. sept 18.00-19.00 Menighetshuset Foreldremøte, for alle foreldre/foresatte 
Søn 20. sept 11.00 Kirken Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon 
Tirs 13. okt 16.30-18.00 Menighetshuset Konfirmantundervisning 
Lør 17. okt 12.00-16.00 Menighetshuset/ 

ute et sted 
Aktivitetsdag 

Tirs 27. okt 16.30-18.00 Menighetshuset Konfirmantundervisning 
Tirs 10. nov 16.30-18.00 Menighetshuset Konfirmantundervisning 
Tirs 24. nov 16.30-18.00 Menighetshuset Konfirmantundervisning 
Tirs 8. des 16.30-18.00 Menighetshuset Konfirmantundervisning 
Fre 11. des 19.00-23.00 Menighetshuset UrraUng-julebord 
Tirs 26. jan 16.30-18.00 Menighetshuset Konfirmantundervisning 
Tirs 26. jan 18.00-19.00 Menighetshuset Foreldremøte, for alle foreldre/foresatte 
Tirs 9. feb 16.30- 18.00 Menighetshuset Konfirmantundervisning  
Fre 12. –  
   søn 14. feb 

 Lillehammer HEKTA konfirmanttleir  
Håkons hall 

Tirs 9. mars 16.30-18.00 Menighetshuset Konfirmantundervisning 
Tirs 23. mars 16.30-18.00 Menighetshuset Konfirmantundervisning 
Lør 3. apr 23.00 Kirken Påskenattsmesse, konfirmantdåp 
Tirs 6. apr 16.30-18.00 Menighetshuset Konfirmantundervisning 
Tirs 20. apr 16.30-18.00 Menighetshuset Konfirmantundervisning 
Tirs 4. mai 16.30-19.00 Kirken Øving til konfirmasjon 
Søn 9. mai 11.00 Kirken Konfirmasjon 

Oppmøte kl. 10.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


