
Påmelding:
Du melder deg på via  
nettsiden vår:  
www.tonsbergdomkirke.no,  
eller via qr-koden. 

Fyll ut alle rubrikkene  
i påmeldingen!
Påmeldingsfrist: 20. juni –  
viktig av hensyn til  
planlegging  
av konfirmantåret.

Oppstart
August 2020

Konfirmasjon  
09. mai 2021

Dåpsattest 
Dersom du ikke er døpt i Norge, 
skal dåpsattesten sendes eller  
leveres kirkekontoret så snart  
som mulig. 

Pris
Konfirmasjonsavgiften er satt 
til 1.500,- kroner. Ønsker dere å 
dele opp beløpet, eller har andre 
spørsmål, ta kontakt med Ieva.

Mer informasjon om året:
Vi får ikke til et fysisk informasjonsmøte 
i år. I slutten av mai vil vi legge ut mer 
informasjon på menighetens nettsider  
www.tonsbergdomkirke.no eller  
facebooksiden vår: @TDS018  
(Barn- og unge i Tønsberg domkirke  
og Solvangkirken). 

Kateket Ieva Fredriksen
33 37 47 07/ 99 42 18 31  
if285@kirken.no

Kapellan Ingulf Bø Vatnar
33 37 47 23 / 93 21 83 83  
iv389@kirken.no

Kontaktinfo

Med forbehold om endringer

Nå er det din tur!

Vite mer?
Her er mer informasjon  
fra oss om som dere kan 
lese sammen hjemme.
Ønsker du mer 
informasjon, eller har  
spørsmål, ring oss gjerne. 

Velkommen som konf irmant 
i Tønsberg domkirke



I denne brosjyren finner du det du trenger å vite om konfirmantopplegget  
i Tønsberg domkirkes menighet. Du får brosjyren fra oss fordi du selv er døpt  
eller har døpte foreldre. 

Et annerledes år
Konfirmantåret hos oss varer fra august til mai, men vi møtes ikke hver uke. Året 
har pleid å starte med en sensommerleir. Opplegget varierer og tilpasses hvert kull. 
Vi ønsker at samlingene skal være inspirerende, utfordrende og lærerike og lytter 
derfor til ungdommene i utformingen av opplegget. På grunn av den spesielle  
situasjonen i år, avventer vi med å fastsette opplegget til etter sommeren.

Noen ord til hjemmet
Konfirmasjon er en milepæl for den enkelte ungdom, men også for familien.  
Foresatte og faddere er viktige støttespillere i konfirmasjonstiden. Vi har samlinger  
hvor de voksne får informasjon om undervisningen og kan komme med innspill.  
Vi er også takknemlige for å få litt praktisk hjelp underveis i opplegget. Små bidrag  
kan utgjøre en stor forskjell!

Tilrettelagt opplegg?
Noen konfirmanter trenger tilrettelagt opplegg.  
Ta kontakt med oss for å finne den best mulige løsningen for deres familie.

Hvem kan bli konfirmert?
Alle kan følge konfirmasjonsforberedelsene  
og bli konfirmert, men du må være døpt for  
å konfirmere deg i kirken. Er du ikke døpt, 
avtaler vi dåp med deg underveis.

Hva er konfirmasjon?
Konfirmasjon i kirken er å utforske kristen  
tro og livets viktige spørsmål sammen med 
andre. 
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Et år fullt av undring
Lurer du noen ganger på hvorfor vi mennesker er som vi er? Og hvor kommer vi  
egentlig fra? Konfirmantåret handler om tid, tid til å snakke med lyttende voksne  
og andre ungdommer om vennskap, rettferdighet og meningen med livet!

I løpet av konfirmasjonsåret vil vi diskutere mange spørsmål:  
Hva er dåp? Hvordan kan vi hjelpe mennesker i nød? Kan man tro på Bibelen?  
Hvorfor finnes det ondskap i verden? Tenker alle kristne likt? Hva er menneskeverd  
og hvem bestemmer det? Hvordan være en god venn og en god kjæreste?  
 
Vi ønsker atsamlingene skal være inspirerende, utfordrende og lærerike og lytter  
derfor til ungdommene i utformingen av opplegget.

Hva lurer du på?  
Vi gleder oss t i l å høre dine spørsmål!

Foto: Bo Mathisen

Dette har vi pleid å gjøre i løpet av konfirmanttiden:
• Leir med spennende aktiviteter. 
• Samlinger med variert opplegg.
• Gudstjenester hvor konfirmanter er aktivt med.
• Innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp. 
• Temakvelder, vandringer og prosjekter.


