
Konf irmasjonsdager 
Lørdag 30. Mai

Søndag 31. Mai

Lurer du på noe, se våre nettsider under konfirmasjon

    Kontakt evt på mail: hilde.heitmann@sandefjord.kirken.no 

telefon:  99736710

Påmelding på: kirken.no/sandar  innen 20. august .

Vi gleder oss t il å se deg!

KONFIRMANT 
2020

Vidarprest

Hildekateket

Audun

prest

Nå er det  din  tur t il å bli
kon f irman t  i Sandar k irke!  

30.mai
og

31.mai



I 

Samlingene: Det blir 1 -2 samlinger i måneden på 
ettermiddagstid, fra okt. 2019 til mai 2020.  Vi møtes som 
oftest i Sandar menighetshus eller i kirken. En oversikt over alle 
steder og  t idspunkter vil gå tydelig frem i semesterplanen som leveres ut på 
informasjonsmøtet  4.september. 

Jeg er ikke døpt  - kan jeg konf irmeres? 

Svaret er JA! Du er velkommen til å delta i 
konfirmantopplegget selv om du ikke er døpt. Dåpen er en forutsetning for å 
delta i den avsluttendeforbønnshandlingen.  Hvert år er det f lere konfirmanter 
som blir døpt i løpet av året.

Vikt ige datoer for høsten (det  vi l  komme f lere):
Onsdag  4. september: Infomøte for foresatte og konfirmanter i kirken.
Lørdag 12. oktober: Kick-off  i Sandar kirke
Søndag 13. oktober kl 11.-12: Presentasjonsgudstjeneste i kirken.

SLIK MELDER DU DEG PÅ:
Gå inn på kirken.no/sandar og fyll 
ut påmeldingsskjema for konfirmant 2020.
Det er førstemann til mølla når det gjelder 
tidspunkt for konfirmasjonsgudstjenester 
30. og 31.mai 2020. Vi har et tak på 25 
konfirmanter per gudstjeneste. 

Meld deg på!

Velkommen som kon f irman t
TRADISJON OG FEIRING I KIRKEN                                                                            

Sandar  kirke  er din kirke. I f lere hundre år har den prydet byen vår, og nå er 
det din tur t il å markere en av livets høytidsdager her.                                            

Uansett  om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig, så kan dette være noe for 
deg. Konfirmasjonstiden er en tid for å tenke nye tanker,  gjøre nye erfaringer 
og kanskje få nye venner. Dette er en unik tid for å lære om deg selv og andre. 
Sammen skal vi utforske og undre oss over livet og Gud!

Ordet konfirmasjon kan både bety "å bekrefte" og "å gjøre sterk"                                                    
Konfirmasjonshandlingen er en forbønnshandling hvor vi                                         
ber Gud om å velsigne hver enkelt konfirmant.    

Konf irmant leir: Høydepunktet for mange konfirmanter, med unntak av selve 
konfirmasjonsdagen, er leiren. Konfirmantleiren blir på Knattholmen leirsted i 
Sandefjord. (Se bildet øverst t il høyre). Her lærer vi mye nytt gjennom ulike 
aktiviteter i de f lotte omgivelsene rundt leirstedet. 15-20 av menighetenes 
ungdomsledere blir med og lager en minnerik leir for konfirmantene sammen 
med de ansatte fra Sandar. Sett av helgen 27. - 29. mars 2020! 

Egenandelen:  Dere betaler 1600 kr, som inkluderer leir på Knattholmen og 
undervisningsmateriell. Resten subsidieres av kirken. Dersom det er vanskelig 
for deg/dere å betale egenandel for konfirmasjonstiden, ta kontakt med oss.    

Vi tar i bruk leker, konkurranser, f ilm, musikk, samtale og får besøk. Vi 
forsøker å  legge opp undervisningen på en praktisk og engasjerende måte og 
legger vekt på at samlingene skal være noe å glede seg til. Her skal du få være 
den du er. Har du spesielle behov, legger vi t il rette så godt vi kan. Bli med og 
lag en bra konfirmasjonstid!

PÅMELDINGEN STARTER 13.mai kl . 12:00!
Frist  20.august   - men gjør det  gjerne før.


