
 
Innmelding 
Gå inn på www.kirken.no/stokke og finn 
skjema for elektronisk innmelding under 
«Konfirmasjon». Innmeldingen er åpen.  
Av hensyn til opplegget er det ønskelig at 
innmelding skjer så tidlig som mulig.  
Skjema for innmelding per post finner 
dere sammen med denne brosjyren. 
 
Informasjonsmøte 
Foresatte og konfirmanter er velkomne 
til felles informasjonsmøte 12.6 2018  
kl. 18.00-19.00 i Stokke kirke. I etterkant 
av møtet vil det bli mulighet for å stille 
spørsmål samt levere 
innmeldingsskjema. 

                   
Kontaktperson  
Undervisningsleder  
Tlf. 33 50 12 20/41105833 
thomas.erlandsen@sandefjord.kirken.no 
 
Vil du vite mer? 
Gå inn på kirken.no eller konfirmant.no.  
Her finner du filmer og informasjon for 
potensielle konfirmanter, og råd og tips 
til foresatte. 
 

       

 

 

Informasjon om 
kirkelig konfirmasjon 

2018/2019 
 

     
 

 

 
En viktig tid - et viktig valg 

 
Nå er det din tur 

Til å velge 
 

 
 Arnadal, Skjee og Stokke  

 

 

 
 

HUSK: 
 

Innmelding: 
Elektronisk innmelding er 
åpen på 
www.kirken.no/stokke 
Bruk vedlagt skjema for 
innmelding per post. 
 
Informasjonsmøte 
for foresatte og 
konfirmanter er 12.juni 
2018 kl. 18.00-19.00 i 
Stokke kirke.  
 
Bli-kjent-samlinger: 
21.august kl. 14.30-16  
i Skjeestua for konfirmanter 
fra Stokke, Skjee og Arnadal 
 
Konfirmantpresentasjon: 
Stokke kirke 26/8 
Arnadal kirke 26/8 
Skjee kirke 2/9  
 
Konfirmasjon 2019: 
Arnadal kirke 5/5 
Stokke kirke 5/5 
Skjee kirke 12/5 
 

 

http://www.kirken.no/stokke
mailto:thomas.erlandsen@sandefjord.kirken.no


 
Hei! Har du bestemt deg for om du vil være konfirmant til høsten? 
Eller lurer du på hva slags konfirmantopplegg du skal velge?  
I denne brosjyren kan du lese litt om hva det vil si å være konfirmant i 
Den norske kirke i Stokke. Du får den fordi du bor i Stokke, Skjee og 
Arnadal og går i 8.trinn.  Vi håper den kan være til hjelp for deg om du 
vil konfirmere deg og til å bestemme deg for hvilket 
konfirmantopplegg du eventuelt vil følge. 
 
Hva er konfirmasjon i kirken? 
I dag er kirkelig konfirmasjon en høytidelig forbønnshandling der 
konfirmanten kneler ved alterringen og blir bedt for. 
 
 

                               
 
 
Hva skjer i konfirmanttida? 
Det viktigste med konfirmanttida er muligheten du får til å bli bedre 
kjent med den kristne tro. Det er en tid for å tenke nye tanker, få nye 
opplevelser og kanskje nye venner! Temaer vi utforsker er: Hvem er 
jeg og hvor kommer jeg fra? Hva skal jeg bruke livet mitt til? Hvem er 
Gud? Finnes det noe liv etter døden? Sorg og glede. Etikk og 
menneskeverd. Hvem er Jesus? Solidaritet og nestekjærlighet. Hva er 
kjælighet? Hvordan kan jeg bety noe for andre? 
 
Vi har samlinger rett etter skoletid i Stokke kirke. Vi har også 
fellessamlinger og vi reiser på overnattingtur. 
 

En konfirmanttid for alle 
Konfirmanttiden er for alle og du er velkommen til å delta 
uansett om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig.  
 
Hvis du har behov for tilrettelegging, tar du og familien din 
kontakt med kirkekontoret i Stokke, slik at vi sammen kan lage 
et opplegg som passer for deg. 
 

 
 
Jeg er ikke døpt – kan jeg konfirmeres? 
Konfirmasjon er en bekreftelse av det som skjer i dåpen. For å 
delta i den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten må du 
derfor være døpt. Men alle som ikke er døpt er velkomne til å 
være med på opplegget i konfirmanttida, til å bli bedre kjent med 
den kristne troen og så velge om de vil døpes før 
konfirmasjonsdagen. Hvert år er det noen konfirmanter som 
døper seg. 

          

Samarbeid med familiene 
Kirken ønsker å ha et godt samarbeid med hjemmet og håper at 
foresatte vil støtte aktivt opp om opplegget sammen med 
konfirmanten. Vi spør også etter praktisk hjelp og deltagelse fra 
foresatte underveis. Kommunikasjon med hjemmene foregår på 
e-post og SMS. Vi sender også brev ved behov.  
 
Pris 
Konfirmasjonsavgiften er kr. 1550.- Dette dekker i hovedsak 
utgifter til konfirmantovernatting og fellesarrangement, samt 
mat og utstyr på undervisningssamlinger. Giro for innbetaling 
sendes i posten. Konfirmanttiden er for alle og pris skal ikke 
hindre noen fra å delta. Ta kontakt med kirkekontoret ved behov 
for oppdeling av innbetaling eller økonomisk støtte. 


