
 
 

 
Velkommen til 
konfirmasjon! 

 

 

 

 

 

  

  

 
 



 
Nå er det endelig din tur til å 

være konfirmant! 

Du er SÅ velkommen til et år med vennskap, lek, 
spennende opplevelser, store spørsmål, tro, 

undervisning, undring, Gud og kirke! 
 

 
 

Sammen vil vi utforske temaer som: 
 

Tro og vitenskap  
Hvem er jeg og hvem er Gud? 

Kjærlighet og seksualitet 
Sorg og håp, bønn, bibelen og mye mer! 

 

Vi har rom for både tro og tvil og du er hjertelig 
velkommen til å være med. 

 
 



 
Hva inneholder konfirmasjonstiden? 

KONFIRMANTOPPLEGGET I RANDABERG KIRKE 

 GRUPPEUNDERVISNING 

Konfirmantene har undervisning i Randaberg kirke, 
annenhver onsdag i perioden februar-august. 

Du kan velge mellom to tidspunkt: Etter skoletid kl 15.00 eller kl. 18.00  

 

HJEMMEGRUPPER 

I perioden desember-februar er det 3 samlinger i hjemmegrupper. Da blir 
du invitert hjem til koselige samlinger hjemme hos en familie i 

menigheten. Konfirmantene gir hvert år svært positive tilbakemeldinger 
på disse samlingene. Lederne for disse gruppene tar kontakt med 

konfirmantene og avtaler tid og sted. 

 KONFIRMANTLEIR 
18 til 21 mai 2023: 4 dagers episk konfirmantleir til Vaulali (Ryfylke) 

* med forbehold om endringer 

 AKTIVITET 
Konfirmantene kan velge én av åtte aktiviteter som de deltar på gjennom 

året: 

 Tema Ung leder Team Aksjon  Team MP Team Tennis 

 Vær med som 
hjelpeleder på noen 

av menighetens 
tilbud for barn og 

unge. (HITS, 
Lysvåken og 

Tårnagenter, mm) 

😎 

Være med som ung 
leder for årets 

Fasteaksjon og 
Godhetsaksjonen 

sammen med 
ungdomsprest og 

diakon. 💜 

Delta på 5 
Meetinpoint 

fredager 20-23 i 
partallsuker 

🎶 

Delta på 3 
lørdagssamlinger i 

tillegg til å være 
hjelpeleder på 
tennisskolen.* 

🎾 

 Team 
Gudstjeneste 

Tema Sosial Teknikk Ungdomskafe 

 Være med å lage 
finfine gudstjenster 

for andre unge i 

Randaberg ✝️ 

Være med å skape 
super god stemning, 

lede leker og 
aktiviteter gjennom 

hele 
konfirmasjonstiden 

og på konfleir. 🙌 

Delta i 
teknikkteamet til 

Randaberg 
Menighet. Møtes 

hver 
mandag kl. 19-21 

🎧 

 
Være med i team 

som driver 
ungdomskafeen i 
menigheten etter 

skoletid 14-16. ☕️ 

Dag velges etter 
timeplan 



 

HELT ÆRLIG 

Delta på 3 «HELT ÆRLIG» kvelder 
 (Det blir 3 helt ærlig kvelder sammen med Grødemkonfirmantene. Datoplan kommer 

etter sommeren) 

 GUDSTJENESTER PÅ SØNDAG ELLER 
HELLIGDAGER 

Delta på minst 3 gudstjenester på søndager eller helligdager. 
(Ungdomsgudstjenester og gudstjenester som står på datoplanen for konfirmantåret 

teller ikke med her.) 

 
*det er mulig at det blir en egenandel for å være med som tenniskonfirmant 

 
Konfirmasjonsgdatoer. 
Konfirmasjonsgudstjenestene høsten 2023 er:  

- Lørdag   9. sept. kl. 11 

- Lørdag   9. sept. kl. 13 

- Søndag  10. sept. kl. 11 

- Lørdag   16. sept. kl. 11 

- Lørdag        16. sept. kl. 13 
 

 

Dere kan komme med ønske om konfirmasjons-
gudstjeneste ved påmelding. På grunn av begrenset plass i 
kirken kan det ikke være mer enn 15 konfirmanter på hver 
gudstjeneste. 
 
Ønsker om konfirmasjons dato og tidspunkt, blir 
prioritert etter tidspunkt for påmelding. Med andre ord, 

første mann til mølla 😆 

 
Har dere bestilt lokale o.l. til en spesiell dato er det derfor 
lurt å melde seg på raskt. 

 
 



 
 
Behov for tilrettelegging 
Vi vil gjerne tilrettelegge konfirmanttiden så godt som mulig 
for den enkelte. Derfor er det fint hvis vi ved påmeldingen 
får beskjed om det er spesielle forhold som vi bør ta hensyn 
til. Dette kan f.eks være funksjonshemming, lese eller 
skrivevansker, AD/HD, sosial angst, behov for helt 
individuelt opplegg osv. Vi har selvfølgelig taushetsplikt når 
dere kommer til oss med fortrolige opplysninger. 
 

Kommunikasjon 
Kommunikasjon med både konfirmanter og foreldre skjer 
først og fremst gjennom meldinger som kommer på sms og 
e-post og Spond. 
 
Derfor er det viktig dere oppgir rett navn, e-postadresse 
og mobilnummer ved påmelding.  
 
Vi kommer også til å bruke SPOND appen til 
kommunikasjon. Dere kan gjerne laste den ned allerede. 
Dere vil bli invitert etter at dere er påmeldt.  
 
Derfor er det ekstra viktig at konfirmantens eget 
telefonnummer og e-postadresse er riktig! 

 
Må jeg være døpt for å bli konfirmant? 
Du er velkommen til å delta i konfirmantopplegget selv om du 
ikke er døpt. Dåpen er en forutsetning for å delta i den 
avsluttende forbønnsgudstjenesten. Hvert år er det flere 
konfirmanter som blir døpt. Hvordan vi arrangerer en slik dåp 
finner vi ut i et nært samarbeid med den som skal bli døpt og 
foreldrene. 
 

 

Vi ber om at alle som IKKE er døpt i Randaberg menighet 
tar med kopi av dåpsattest på foreldremøtet onsdag 26. 
oktober. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt med foreldre/foresatte 
Vi inviterer alle foreldre/foresatte til et informasjons-møte om 
konfirmantåret onsdag 26.oktober kl. 19.00 i Randaberg 
kirke. 
 
Vennligst sett av tidspunktet nå!  Har dere andre spørsmål, 
ta gjerne kontakt på e-post til 
alain.fassotte@randabergkirkene.no (eller tlf. 51 41 31 30 
på dagtid). 

Andre viktige datoer 
 
Konfirmant KICK-OFF Lørdag 19. nov. og søndag 20. 
november kl 18.00 er det presentasjonsgudstjeneste for 
konfirmanter og foresatte i kirken. 
Første samling for konfirmantene blir onsdag 23.nov. kl. 
Etter skoletid eller kl 15.00 eller kl 19.00 
Deretter er det samling annenhver onsdag  

 
Pris 
 
Menigheten subsidierer konfirmantopplegget, men vi må 
likevel be om en egenandel på kr. 2000,- for å skape et godt 
og variert konfirmantopplegg. Beløpet inkluderer bl. a. 
weekend og konfirmantfest. 



 
 
Om betalingen er vanskelig i deres livssituasjon, går det an 
å søke i full fortrolighet om å få dekket dette av menigheten. 
En slik henvendelse vil bli behandlet konfidensielt. 

 
Betaling: 
Vi foretrekker betaling med VIPPS til #644774.  
konfirmantens (!) navn i leveringsinfo.  
Dere kan også innbetale kr. 2000,- til konto 3230.21.07113. 
Merk betalingen med "Konfirmant [NAVN PÅ 
KONFIRMANT]". 
Påmeldingen er gyldig ved innbetalt kontingent. 
 
NB! Vi sender ikke bekreftelse på ny når vi har mottatt 
betalingen. Dersom du har valgt ønsket konfirmasjonsdato i 
påmeldingen og betaler innen 7 dager, så får du datoen du 
ønsket.  
 

 
Påmelding: 
 
Dere melder dere på ved å fylle ut skjemaet på nettsiden: 

www.randabergkirkene.no/konfirmasjon 
Velg «konfpåmelding Randaberg» Påmeldingsfrist er 1. 
september. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.randaberg.kirken.no 

 

 
 
 

Vi i Randaberg menighet gleder oss til konfirmanttiden 
og håper du vil være med! 

 

http://www.randaberg.kirken.no/

