
ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDEN 2017-18 I LADE MENIGHET 

Kjære ungdom født i 2003! Kjære foresatte !  Velkommen til konfirmanttiden i DIN 

menighet!  

Den norske Kirke har sendt en informasjonsbrosjyre i posten til alle landets ungdommer født i 

2003. Menigheten har sendt i posten en velkomstbrosjyre og et påmeldingsskjema til alle 

døpte og tilhørige på Lade fra det årskullet. Jeg har vært på besøk i 8. trinn på Lade skole og 

informert om kirkens konfirmanttilbud 2/6. Da delte jeg også ut den samme velkomstbrosjyre 

med dette info-arket og påmeldingsskjema. De viktigste opplysningene for konfirmanttiden 

finner dere i brosjyren og i denne orienteringen. 

NB! Viktig: PÅMELDING: Som i fjor skjer påmelding til kirkens konfirmasjonstilbud både 

på papirskjema og elektronisk, se adresse hjemmeside: www.kirken.no/lade Her er det en 

egen fane/portal for påmelding. Klikk på den knappen og fyll ut skjema. Viktig: Fyll inn 

mailadresser og telefonnummer. Denne ordningen er operativ. I tillegg må papirskjema 

fylles ut. Det vil være mulig å melde seg på konfirmantopplegget i Lade menighet i løpet av 

sommeren. Ta kontakt pr. telefon eller mail, adresser og telefonnummer står nederst på dette 

brevet. Konfirmantene melder selv seg på til menighetens konfirmantopplegg. 

INNSKRIVING: På Lade er det innskriving med informasjon onsdag 7. juni kl. 18.00 i 

Lade kirke. Konfirmantene og foresatte møter. Ta med kopi av utfylt papirskjema. Det blir 

en kort gjennomgang av skjema sammen med konfirmant og foresatte. Legg gjerne ved et 

bilde av konfirmanten også. Konfirmanter som ikke er døpt i Lade kirke må levere 

dåpsattest. (Kopi er OK) For å unngå misforståelser vil jeg nevne at ungdommer som ikke er 

døpt, selvfølgelig kan melde seg på kirkens konfirmasjonsopplegg. Tilbakemeldingene fra 

dåpsseremonier der de unge blir døpt er svært positive fra de unge, deres foreldre og familie.  

Kontakt prestekontoret for nærmere informasjon om dette tema.   

Konfirmasjonsgudstjenestene 2018 blir lørdag 12. mai (kl. 11 og 13), søndag 13. mai (kl. 

11 og 13? Avhengig av antall konfirmanter) i Lade kirke. Dag kan velges ved innmelding, 

endelige tider avgjøres etter foreldremøtet 17/9 i forbindelse med presentasjonsgudstjenesten. 

Samtalegudstjenesten regner vi med blir i Lade kirke 22/4 - 2018. Hit inviterer vi foresatte 

og faddere spesielt. Derfor: Reserver denne datoen nå for de unge, familien og faddere.    

Konfirmantleir og andre aktiviteter Vi har svært god erfaring med konfirmantleirskole i 

våre menigheter.  Noe av høstens undervisning legges til denne leirskolen, gjerne knyttet til 

prosjekter og aktiviteter.  De unge slipper dermed å møte ukentlig hele høstsemesteret til 

konfirmasjonssamlinger, noe som forhåpentlig letter presset i deres travelhet.  Til gjengjeld 

ønsker vi at de unge prioriterer å delta på leiren og de samværene som er satt opp på planen.  

Årets konfirmantleirskole er lagt til 10. – 12. november.  Da samles konfirmanter fra 

Bakke, Domkirken, Lademoen og Lade menigheter til et fantastisk miljø med mange 

spennende aktiviteter og opplevelser på leirstedet Mjuklia på Berkåk. Noen bilder i 

velkomstbrosjyren er fra leiren. Vi vil også ha en samling for alle konfirmantene i forkant av 

leiren for å forberede dem til leiren, så den gir best mulig utbytte. (1/11 kl. 17-18.30) 

Samlingene er lagt til onsdager kl. 18.00 oftest på KA-senteret, Harald Hårfagres gt. 2. 

Andre viktige gudstjenestedatoer som vi kjenner nå: 

Presentasjonsgudstjenesten: 17/9 kl. 11.00 i Lade kirke med påfølgende foreldremøte.  

1/10 kl. 11: Felles gudstjeneste i Lademoen kirke. Markering av fredsuka Palestina/Israel. 

15/11 kl. kl. 17 i Lademoen kirke. Forestilling om NÅDE. Markering av 500 års jubileet 

for Martin Luther og reformasjonen. 

17/11 kl. 19.30: Ung messe Lademoen kirke: Vi samler opp leiren i en gudstjeneste, 

 

2018: 18/3: Temagudstjeneste i Lade kirke knyttet til Kirkens Nødhjelps innsamlingsaksjon 

Innsamling 17. mars. Kirkens Nødhjelps innsamlingsaksjon er konfirmantenes 

tjenesteoppgave.  Her trenger vi foreldrehjelp til utsending og mottak. 



Pilegrimsvandringsgudstjeneste lørdag 21/4 -2018.  

NB! Konfirmantene må ikke møte til et fast antall gudstjenester utenom de som står i 

planen. Derfor må de gudstjenestene som blir satt opp prioriteres. 

Kirkeverter og samtale: Konfirmantene blir også satt opp som kirkeverter etter turnus på en 

søndagsgudstjeneste i Lade kirke, to og to.  Jeg vil også forsøke å legge opp til en kort 

samtale med hver konfirmant, der to og to stiller sammen. Vi samtaler om opplegget, om 

interesser og hva de ellers er opptatt av. Sammen med konfirmantene håper vi å skape et 

spennende og innholdsrikt år. Vi håper også at dere foreldre vil bidra ved behov. 

Konfirmantopplegget starter onsdag 30. august.  Oppmøte for alle kl. 18.00 i Lade kirke. 

Som nevnt er det meste av undervisningen og samlingene på Lade lagt til onsdager fra kl. 

18.00 – 19.00. Rydd derfor allerede nå plass for konfirmantopplegget.  Idretts- og 

musikkaktiviteter legger sjelden noe for 14-åringene i dette tidsrommet.  Men meld fra til 

trenere og voksenledere ellers om dette tidspunktet.  Den unge er konfirmant bare en gang i 

livet, det er viktig at det respekteres og tas hensyn til.  

Økonomi 

I alle år har foresatte bidratt med en egenandel for å dekke noen av utgiftene til 

konfirmanttiden.  Egenandelen for foresatte er i år som i fjor satt til kr. 1600,-. Beløpet kan 

deles opp hvis ønskelig.  De totale kostnadene til konfirmantene er vel 5900 kr for hver.  

Kostnadene over kr. 1600,- dekker menigheten.  Nærmere orientering om dette gis på 

foreldresamlingen til høsten. (Etter presentasjonsgudstjenesten 17/9) Konto for innbetaling vil 

bli utdelt da. 

Presentasjonsgudstjeneste 17.09.2017 kl. 11.00 i Lade kirke. 

Konfirmantkullet 2017-18 vil bli presentert for menigheten i denne gudstjenesten.  Etter 

gudstjenesten blir det en orientering for konfirmantenes foresatte.  Den er viktig å få med seg, 

så sett av denne søndagen. Konfirmantens foreldre og faddere er spesielt invitert.  NB! På 

dette foreldremøtet vil vi få endelig oversikt over deres ønsker om tid for konfirmasjonen til 

deres ungdom.  Program og plan for det øvrige opplegget vil bli sendt i posten til de påmeldte 

konfirmanter sammen med en påminnelse ca.14 dager før den første samlingen for 

konfirmantene den 30/8. Det vil også bli sendt ut en påminnelse pr. SMS. 

Sluttord 

Vi er klar over at kanskje ikke alle ungdommene har klart å bestemme seg i 

konfirmasjonsspørsmålet ennå.  Vi vil ikke presse frem en endelig avgjørelse på en så viktig 

sak på denne siden av sommerferien.  Konfirmanten kan få sommeren til å tenke seg om.  

Konfirmasjonstiden i kirken bruker vi først og fremst til å ta opp tema som er knyttet til 

livsverdier og kristen tro.  De unge står stadig i valgsituasjoner der de ikke kan stille seg 

nøytrale.  Kirken vil gjerne vise sin solidaritet med de unge i en tid av livet deres som preges 

av usikkerhet, forandringer og bygging av selvbilde, enten de er døpte, aktive medlemmer 

eller ungdommer på leting i livssynsjungelen.  Vi vil si så sterkt vi kan: Du trenger ikke å 

være en personlig kristen eller ha en aktiv tro på Gud for å delta i kirkens 

konfirmasjonsopplegg.  Men det er en fordel om du er nysgjerrig og stiller spørsmål. 

Godt råd 
Spør gjerne venner som har vært med på konfirmasjonsopplegget i Lade menighet om 

hvordan det har vært. Vi vil ønske deg og dine foresatte velkommen til konfirmanttiden i 

Lade menighet. CU = SEE YOU !! 

Vennlig hilsen  

Jan Asbjørn Sagen, konfirmantprest. Tlf. 947 84 291 (arbeid), privat: 916 21 137. Mailadr.:  

js487@kirken.no   Postadresse: Lade menighet. Postboks 1865-Lade, 7440 Trondheim 
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