
Nå er det  din  tur t il å bli

kon f irman t  i Vesterøy  kirke!  

Konf irmasjonsdager 
Lørdag 4. september 2021

Søndag 5. september 2021

Lurer du på noe, se våre nettsider under konfirmasjon

    Kontakt evt på mail: jeika@sandefjord.kirken.no

telefon:  45402866

Påmelding på: kirken.no/vesteroy 

Vi gleder oss t il å se deg!

KONFIRMANT 
2021

John  Peder
Sokneprest

Jeanet te
Men ighetspedagog



I 

KONFIRMANT I VESTERØY KIRKE 2021! 

Du som er født i 2006, og går på Varden eller Skagerak ungdomsskole, får 
t ilbud om å konfirmere deg i Vesterøy kirke.  

Konfirmantopplegget vårt fordeler seg over 6 onsdager pluss noen 

enkeltdager og gudstjenester, og avrundes med at alle reiser på leir søndag til 

f redag i siste skoleferieuke i august. 

Pris: Dere betaler 2350 kr. Dette inkluderer leiropphold, transport og 

undervisningsmateriell. For deg som ikke ønsker leir, og ønsker noe 

undervisning i mindre gruppe tilbyr vi et konfirmantår  med temaonsdager to 

ganger i måneden pluss 8 oppsatte gudstjenester. 

Pris: Dere betaler 1000 kr.

For begge grupper: Undervisning onsdager. Kl.14:00-15:30. Oppstart onsdag 
6. januar. Fullstendig semesterplan vil bli lagt ut på www.kirken.no/vesteroy  
innen 1. januar 2021.

Slik situasjonen er nå, må alle være forberedt på at det kan bli endringer i 
programmet.

Dersom det er vanskelig for deg/dere å betale egenandel for 

konfirmasjonstiden, ta kontakt med oss. 

                                                                                                                                                  
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.

Er du usikker på om du vil konfirmere deg? Vi tar gjerne en samtale med deg og 
gir deg litt informasjon.

NETTPÅMELDINGEN STARTER  15. OKTOBER kl . 9:00!

SLIK MELDER DU DEG PÅ:

Gå inn på kirken.no/vesteroy og fyll 

ut påmeldingsskjema for konfirmant 2021.

Viktig å f inne frem på forhånd: Dåpsdato dersom du er født, samt fullt 
personnummer. 

Alle våre utsendinger tar utganspunkt i                                                                                             
opplysninger dere legger inn.                                                                                                                
Vær nøye: sett inn riktig mail adresse på riktig sted.

Det er førstemann t i l  møl la.

Meld deg på!

Velkommen som kon f irman t
 
TRADISJON OG FEIRING I KIRKEN     
Konfirmanttiden er tenketid. Hvem er jeg? Hva skal jeg bruke livet t il? Hvor 
kommer jeg fra? Hvilke idealer skal jeg ha? Hvilke regler skal gjelde? Hva 
skal jeg tro på? 

Vi innbyr til en konfirmanttid der det blir anledning til å tenke over disse, og 
mange andre spørsmål.  

En tid der du kan lære mer om kristen tro.

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.    
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