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Konfirmasjon i kirka? 

 
Kanskje har dere allerede snakket om dette hjemme etter at dere fikk Den Norske 

Kirkes informasjonsbrosjyre; ”Konfirmant 2019 Nidaros” i posten. Den er ment til 
informasjon, og som et utgangspunkt for samtale hjemme hos dere om hva 
konfirmasjon egentlig er.   

Du som mottar dette brevet hører til Strinda eller Berg menigheter. Vi vil gjerne få 
invitere deg og dine foreldre til en informasjonssamling onsdag 6. juni kl 17.30-18.30 

i Strinda kirke. Samlingen er både for deg som har bestemt deg for å konfirmeres i 
kirken, og for alle som lurer på om dere skal bli konfirmanter. På samlingen får dere 
møte ansatte i konfirmasjonsarbeidet og høre om hva vi tilbyr av 

konfirmasjonsforberedelser. Du kan også lese litt om de ulike oppleggene våre her 
slik at du vet hva du vil spørre om når du kommer 6. juni. 

 
Innskrivning på internett: 

Etter informasjonssamlingen går dere hjem og skriver dere inn som konfirmanter via 
våre nettsider, innen fredag 16. juni. Der oppgis all nødvendig informasjon. Du kan 
benytte deg av skjemaet og skrive deg inn selv om du ikke fikk med deg 

infosamlingen i mai. Påmeldingsskjema åpner 6. juni kl 21.00. Gruppene har 
begrenset antall plasser og de fylles opp forløpende. Om dere ikke får til å melde 

dere inn i en gruppe betyr det at denne gruppa er full og du må dermed velge en 
annen.  

 
De forskjellige gruppene har ulik profil, men det kristne innholdet og 
undervisningsmengden er den samme.  

Undervisningen starter i august/september 2018.  
 

Tilrettelegging: 
Alle har rett til en god konfirmasjonstid. Ta kontakt med oss om det er spesielle 
hensyn som sykdom, særlige sosiale utfordringer, psykiske/fysiske 

funksjonshemninger eller annet, slik at vi kan tidligst mulig begynne å tilrettelegge 
undervisning. Vi tilrettelegger for hver enkelt konfirmant i samarbeid med foresatte. 

Vi ønsker at alle skal føle seg velkommen som konfirmant og inkludert i det kirkelige 
fellesskapet.  



 

 
 

 
 
Emmaus-konfirmant: Undervisningsgrupper på ca 15-

20 konfirmanter. Undervisningen vil veksle mellom små 
ekskursjoner, gruppearbeid, samtalegrupper og mindre 

prosjekter. Undervisningen er på tirsdager og torsdager.  
 
Det blir leir på Solhaug ved Åsenfjorden 2.-4. november 

2018 for Musikk, dans og drama og for Hjertelaget.  
  

Som Emmauskonfirmant har vi en del felles undervisning, men 

man må også velge mellom tre valgfag. Disse valgfagene har ulik fokus og blir en stor del av 
undervisningen: 
 

Musikk, dans og Drama: Musikk, dans og drama-gruppa øver inn en musikal. Om du er 
glad i å synge, spiller et instrument, er glad i å spille teater eller dans, er dette gruppen for 

deg.  
 
Hjertelaget: Har du lyst til å gjøre en forskjell? Glede en annen? Da er Hjertelaget noe for 

deg! Vi bruker undervisningen til å gjøre noe for andre. Vi skal blant annet lage bingo-kveld 
for eldre på sykehjem, delta på suppeutdeling i Vår frues kirke for rusmisbrukere og 

hjemløse, og vi samarbeider med de som jobber med flyktninger i byen.  

 
 

Storyline: Dette er gruppa for deg som liker å jobbe i små grupper, finne informasjon på 
nettet og lære gjennom å utforske tema. I undervisningen bruker vi digitale hjelpemidler for 

å finne informasjon og konfirmantene lager veggaviser for å sammenfatte det de har funnet 
ut. Dette er gruppa med lave skuldre! All undervisningen foregår i kirka, denne gruppa reiser 
ikke på leir. 

 
 

 

KRIK-konfirmant: Samlingene veksler mellom 
undervisningssamvær og trening. KRIK er forkortelse for 

”Kristen Idrettskontakt.” Dette er en aktivitetsgruppe 
hvor idrett og lek er sentral i undervisningen. 

Undervisningen er på mandager. KRIK-leir blir 8.-10.  
februar 2019 på Solhaug ved Åsenfjorden. 
 

 
 

Våre tilbud: 
Vi tilbyr tre ulike former for konfirmasjonsforberedelser KRIK, EMMAUS og 63 grader 
nord. Under EMMAUS har du tre valgfag du kan velge mellom. Alle våre tilbud ender 

med konfirmasjon i mai 2019. Konfirmasjonsdatoer er 4., 5. og 11. mai i Strinda kirke 
og 4., 11. og 12. mai i Berg kirke. 
 



 
Økonomi 

Emmaus har en deltakeravgift på 1600, mens KRIK har en deltakeravgift på 1700. 
63 grader nord har en deltakeravgift på 3000, siden det koster mer å være på leir i 

ei uke. Vi ønsker ikke at noen skal utebli på grunn av økonomi. Strinda menighet 
disponerer Stendahls legat hvor man kan man søke om støtte til 
konfirmantavgiften. I Berg menighet kan Berg menighetsråd gi slik støtte. Kontakt 

kirkekontoret om du har spørsmål om økonomisk støtte til 
konfirmasjonsundervisningen. 

 
Hva kan du forvente? 
At du lærer om hva kristendom er og hvordan man lever som kristen.   

At vi har samtaler om tro og tvil, og at det er rom for å tenke selv. 
At du blir kjent med kirkens ritualer. 

At du lærer å bruke Bibelen og å be. 
At du blir kjent med nye mennesker. 

 
Hva forventer vi?  
At du møter opp til undervisningen med en positiv innstilling. 

At du følger ordens– og oppmøtereglene. 
 

 
Velkommen som konfirmant i Strinda og Berg 2018! 

 
Vennlig hilsen staben i Strinda og Berg menigheter 

 

      
      Bella  Børre        Trond         Torunn Ingun              Bjørn  

 

Send oss en mail på tk295@kirken.no eller ring 908 78 567 hvis du har spørsmål 
 

http://www.kirken.no/strinda 

http://www.kirken.no/berg 
 

Dette brevet sendes ut etter vårt medlemsregister, og når du får det, er det fordi 
du eller en av dine foreldre er registrert som medlem i Strinda eller Berg 
menighet. Noen ganger er det feil i våre registre og vi beklager i så fall dette. Gi 

gjerne beskjed slik at vi kan få rettet det opp. 
 

63 grader nord: Som 63 grader nord-konfirmant 
vil du lære om troen mens du er ute i naturen. 
Mye av undervisningen skjer på ukes-leiren i 

starten av konfirmasjonsåret. Leiren er uka før 
skolestart. Denne gruppa passer godt for de som 

har mye annet å gjøre i ukedagene og for de som 
driver med idrett på høyt nivå, siden mesteparten 
av undervisningen foregår på leiren. Ut over dette 

er det ca en samling i måneden.  
 

mailto:tk295@kirken.no
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