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    Velkommen til konfirmasjon  

i Heimdal kirke 2019/2020 
 

 

Å være konfirmant er:  
- å være ung og nysgjerrig på livet 
- å bli bedre kjent med den kristne tro 
- å møte mennesker som tror på Jesus 
- å vokse i tro, tanker og erfaringer 
- å kunne samtale om verdier og valg i livet 
- å finne ut hva det betyr å være døpt 
- å la noen be for deg på konfirmasjonsdagen 
 

 

Konfirmasjon og dåp 
Dåp og konfirmasjon i kirken hører sammen. Er du  
ikke døpt kan du likevel delta på konfirmant-
undervisningen. Underveis vil du sannsynligvis komme fram til om du ønsker å bli 
døpt, og bli konfirmert. Dersom du er medlem av et annet kirkesamfunn, men 
ønsker å konfirmere deg her, ta kontakt om dette på forhånd. 
 

 

Litt om hva som skal skje 
Konfirmantinnskrivingen er i første halvdel av juni.  
I midten av juni sendes første info ut og dere vil få 
opplysninger om konfirmasjonsdato, gruppe, dato 
for presentasjonsgudstjeneste mm. All info sendes 
ut pr e-post til foresatte. 
Konfirmantundervisningen starter opp i slutten av 
august. På de to neste sidene ser du hvilke 
valgalternativer vi har i undervisningen.  
 

 

Konfirmasjonsdatoer 
Det er ikke mulig å velge konfirmasjonsdag. 
Konfirmantene konfirmerer seg gruppevis 
(undervisningsgruppe). 
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Presentasjon av undervisningstilbudene 
 

På fastsatte datoer samles vi til ”tradisjonelle” undervisningssamvær på tirsdag eller 
onsdag. I tillegg deltar konfirmantene på leir, menighetsarbeid eller Impuls. Alle 
tilbudene vil inneholde opplevelser, erfaringer og sosiale tiltak. Vi anbefaler deg å 
velge undervisningstilbud ut fra hva du selv synes er mest interessant. Vi kan love 
deg at du kommer på gruppe med noen av dine venner og ellers gjøre vårt ytterste 
for at du skal bli fornøyd.  
 

 

ALTERNATIV 1: HØSTLEIR  
Vi reiser på en bli-kjent-weekend på Mjuklia 
på Berkåk eller IMI Stølen på Oppdal. Begge 
stedene er gode leirsteder. Vi bruker mye tid 
utendørs mens vi er på leir. Vi får full kost og 
losji, men vi må holde orden i våre 
omgivelser. Du kan ikke velge leirsted. 
 
Konfirmantkontingent: kr 1960,- 
 

 
 
 
 
 
  
 
IMI Stølen 13-15.september 
Hovedaktiviteten på dette leirstedet er å 
delta i ”samhandlingsløypa”, ei løype som 
er artig og utfordrende! Løypa er både lek 
og læring. Vi får også muligheten til å nyte 
matpakka uti en flott gamme. 
 
Mjuklia 20.-22. september 
Uteaktiviteter på Mjuklia er kanotur, 
luftgeværskyting, klatrevegg, storfotball, 
bueskyting mm. Det er også en ”kosegris”, 
noen kaniner og høns i fjøset på leirstedet.  

 

 

http://www.kirken.no/heimdal


 

Tlf kateket: 468 07 937                                                           www.kirken.no/heimdal                                    
Tlf kirkekontoret: 415 15 860                                                post.heimdal.trondheim@kirken.no 

 

 

ALTERNATIV 2: MENIGHETSARBEID 
Menighetsarbeid innebærer 16 
timer med aktiviteter. Det kan 
være at du hjelper til i 
omsorgsarbeidet i menigheten, er 
hjelpeleder på diverse 
arrangement, forbereder 
kirkekaffe, deltar i gruppe eller en 
annen oppgave. Tankene for dette 
alternativet er at du skal bli kjent 
med det som skjer i menigheten. 
 
Konfirmantkontingent: kr 300,- 
 

 

Økonomi 
Konfirmantavgiften går til dekning av reelle utgifter knyttet til konfirmant-
undervisningen. De resterende utgiftene vil avhenge av hva konfirmanten velger. 
Menigheten påregner seg ingen inntekter. Det er anledning til å søke 
reduksjon/fritak fra konfirmantkontingenten på grunnlag av inntekten til foresatte. 
Dette må gjøres før forfall på kontingent og evt. søknad rettes til Heimdal 
menighetsråd.  
 

 

Forventninger og krav 
Vi forventer at du er åpen og positiv  og vi forventer samarbeidsvilje  
Det er obligatorisk oppmøte til undervisningen og en del gudstjenester. 

 

 

Spesielle behov 
Vi ønsker et tett samarbeid med hjemmet, og understreker allerede nå foreldrenes 
ansvar og plikt til å orientere om forhold som krever spesiell tilpassing/ressurser. 
Spesielle behov hos konfirmanten kan være dysleksi, funksjonshemninger, dyr- og 
matallergi (aktuelt på leir), sykdom, atferdsvansker eller forhold hjemme. 
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Flerårskonfirmantene 
Dere som er flerårskonfirmanter er allerede registrert og trenger ikke å møte opp i 
Heimdal kirke. Derimot vil vi innen innskrivingsdato ha beskjed hvis du ikke vil på 
leir. Og vi tar imot evt korrigeringer på adresser, tlf mm. Dette sendes pr epost til 
kateketen.  
 

 

Innskriving 28.mai  

i Heimdal kirke 
 
Møt opp sammen med en av de foresatte 
og ta med dåpsattest. Selve utfyllingen av 
innskrivningsskjema skjer på 
www.kirken.no/heimdal   
(under fanen konfirmasjon) 
 
I Heimdal kirke vi har en liten prat med hver enkelt konfirmant, så beregn god tid  
 
Oppmøtetid 
kl. 17.30-18.15: Åsheim skole, A-H (etternavn) 
kl. 18.15-19.00: Åsheim skole, I-Q (etternavn)  
kl. 19.00-19.45: Åsheim skole, R-Å (etternavn) 
kl. 19.45-20.30: Stabbursmoen skole og andre skoler 
 

Vi tar med utskrift av innmeldingene og vi går gjennom denne sammen med dere 
ved innskrivingen. Skal vi ha med skjema betyr det at konfirmanten må være 
innskrevet før kl 12 på innskrivingsdagen. Hvis dere er senere ut ber vi om at dere 
skriver ut innskrivingsskjemaet selv og tar med dette.  
 

 
       Vel møtt til konfirmasjonsforberedelse i Heimdal kirke! 
 
                                         Hilsen Heimdal menighet 
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