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Nå er det din tur
til å bli konfirmant

I konfirmanttiden får du også muligheten til å bruke nye
sider ved deg selv, uten krav til prestasjon.
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Konfirmasjon handler om ditt liv og dine spørsmål.
Helt enkelt det som er viktig for deg. Konfirmasjon handler
også om å bli bedre kjent med kristen tro. Du får muligheten
til å utforske mange viktige spørsmål.
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Hva skjer
i konfirmanttiden?

Jeg har blitt mer trygg på meg selv og
det jeg tror på. Og så føler jeg at det er blitt
mer rom for å være meg.
_
Tommy

Opplegget for konfirmanttiden varierer noe
fra sted til sted.
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Konfirmanttiden er variert og innholdsrik.
Her er noe av det du får oppleve:
• Gode fellesskap
• Undervisning og samtaler om kristen tro
og det å være ung
• Engasjement i miljø- og solidaritetsarbeid
• Å bli kjent med kirkerommet
• Å være med på gudstjenester
• Turer eller konfirmantleir
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KONFIRMASJONSDAGEN
Konfirmasjonsgudstjenesten er høytidelig og fin.
Du kommer fram til alterringen der det blir
bedt en bønn for deg.

En konfirmanttid for alle
Kirken er et mangfoldig fellesskap og vi
ønsker at alle skal få en god konfirmanttid.
Er det behov for individuell tilrettelegging,
ta kontakt med kirken. Døvemenighetene
har også et eget konfirmanttilbud.
Se kontaktinformasjon på side 16.
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Er du ikke døpt?
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Du er velkommen til å være med
i konfirmanttiden selv om du ikke
er døpt. Selve konfirmasjonsgudstjenesten forutsetter at du er
døpt. Hvert år blir omtrent 1000
ungdommer døpt i løpet av
konfirmanttiden. Les mer på
kirken.no/konfirmasjon
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Her er noen av temaene som tas opp
i konfirmanttiden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vennskap og relasjoner
Gud, Jesus og Den hellige ånd
Solidaritet og nestekjærlighet
Sorg og glede, godt og vondt
Kjærlighet, seksualitet og samliv
Bibel og bønn
Gudstjeneste og nattverd
Selvbilde og menneskesyn
Miljø og rettferdighet

Det beste med konfirmasjonsleir er å
treffe nye folk, og at du kommer tettere
med de du allerede kjenner.
_
Ingvild

Jeg tror mange er redde for at det
blir veldig kristent og sært. Men det er det ikke.
Det er noe av det beste jeg har vært med på.
_
Karsten

I løpet av konfirmasjonstida
har jeg lært at det kan hende det er en Gud.
Og det kan hende det ikke er det. Det er helt
opp til meg om jeg vil tro eller ikke.
_
Elisa
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Samisk konfirmantleir

Sáme skallolæjrra

Samisk konfirmantleir er et tilbud
med samisk innhold, for konfirmanter
fra hele landet. På leiren kommuniseres
det på samiske språk og norsk. I 2021 blir leiren
arrangert i Salten i Nordland fra 11. til 14. mars.
Les mer: www.kirken.no/samisk

Sáme skallolæjrra l fálaldahka sáme
sisanujn skallujlåhkkijda ålles rijkas.
Lejran aneduvvi sámegiela ja dárogiella.
Læjrra l Sáltojn Nordlánda fylkan
snjuktjamáno 11. – 14. b. 2021.
Lågå ienep: www.kirken.no/samisk.
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Ung i kirken

DU HAR STEMMERETT
Når du fyller femten år, er du religiøst myndig.
Da kan du stemme ved valg i kirken.
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Kirken er åpen for alle. De fleste steder finnes
det tilbud for unge i kirken og i organisasjoner
som driver kristent ungdomsarbeid. Dette blir
du kjent med i løpet av konfirmanttiden.
Mange menigheter tilbyr ledertrening for
deg som ønsker å bli konfirmantleder.
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Gå for en
rettferdig verden!
Blir du oppgitt over klimaendringene,
og synes verden er urettferdig?
Hvert år deltar 40.000 konfirmanter
og voksne i Fasteaksjonen og gjør noe
med det. Pengene du samler inn gjør
det mulig for Kirkens Nødhjelp å rykke
ut i katastrofer med tørke og flom, og i
tillegg jobbe med langsiktige prosjekter
og politisk påvirkningsarbeid ute i
verden. Bli med!
Les mer om Fasteaksjonen og Kirkens Nødhjelps
arbeid på www.fasteaksjonen.no
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Bli en
Changemaker!
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Changemaker er Kirkens Nødhjelps
ungdomsorganisasjon. Vi jobber med
de grunnleggende årsakene til urettferdighet i verden.
Vi er åpne for alle mellom 13 og 30
som vil gjøre verden til et bedre sted.
Klart vi kan forandre verden!
Les mer om oss på changemaker.no
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Til deg som har fått denne brosjyren i posten fra bispedømmet: Denne sendes til Den norske kirkes medlemmer og
tilhørige som fyller 14 år i år. Dåp gir medlemskap i Den norske kirke. Tilhørige er unge som ikke er døpt, men med
mor og/eller far som er medlem i Den norske kirke. Tilhørige blir automatisk slettet fra tilhørigregisteret ved fylte
18 år. Les mer på kirken.no/tilhorighet

DØVEMENIGHETENE

UTENLANDS NESTE ÅR?

Døvemenighetene har eget konfirmanttilbud.
KONTAKTINFORMASJON
Døves menighet i Oslo
SMS: 417 20 398
dovekirken.no

Du kan være knyttet opp til en av sjømannskirkene
rundt om i verden, og ha konfirmasjon der eller i
egen menighet i Norge. Det er også mulig å være
«nettkonfirmant».
Se sjomannskirken.no eller nettkirken.no
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