
 

 

 

PLAN FOR KONTAKTMØTER MELLOM PREST OG KONFIRMANT 

 

For å bli bedre kjent med den enkelte konfirmant har jeg satt opp møter på ca 15 minutters tid 

til to i gangen av dere for en uformell og hyggelig prat.  Det blir ikke et forhør !  Jeg har noen 

spørsmål om deg og dine interesser, hva du gjerne vil lære/gjøre i konfirmanttiden, du har 

kanskje noen spørsmål og ønsker sjøl.  Disse samtalene vil jeg ha unnagjort før vi drar på leir.  

Da kjenner vi hverandre bedre. Det er best for alle parter at samtalene gjennomføres med to 

og to samtidig. Hvis noen av dere ikke synes det er greit å ha med den som man er satt opp 

sammen til samtalen så ta kontakt med meg, så finner vi en løsning. 

Her kommer oversikten.  Vi må sette av søndager til samtalene !  Møtene våre blir på 

prestekontoret i KA-Senteret, Inngang mot Ladeparken.. Vent  i gangen.  Jeg henter dere på 

tiden dere har fått. 

 

Gruppe 1: Søndag 1. oktober: fra kl. 18.00:  

Kl. 18.00: Julie B og Elise. Kl 18.15: Ruben og Filip.  Kl. 18.30: Emma Bretun og Emma 

Bustnes. Kl. 18.45: Silje og Hanna H. l. 19.00: Svein Erik og Michael. Kl. 19.15:  Alexander 

og Even. Kl. 1930: Hedda og Julie E. J. Kl. 1945: Vilde S. J. og Ragnhild. 

 

Gruppe 2:  Søndag 15. oktober fra 17.30: 

Kl. 17.30: Malin og Agnes  Kl. 17.45: Daniel og Sander  Kl. 18.00: Paul Henrik og Fredrik. 

Kl. 18.15: Julie M.N. og Tora. Kl. 18.30: Lasse og Vegard . Kl. 18.45: Marte og Pia. Kl . 

19.00: Mia og Hanna S. A. Kl. 19.15: Vilde S. S. og Mia W 

 

 

  

Ting vi prater om:  

- Dine interesser 

- Hva driver du med i fritida 

- Noe jeg bør vite om deg og ta særlig hensyn til  

- Hva du vil ha ut av konfirmasjonstida 

- Ditt forhold til kirke og kristen tro 

 

 

 

Velkommen ! Jan Asbjørn Sagen, konfertprest 


