
 
 

Konfirmasjon i Strindheim 2019-20 

DITT VALG 
DE FLESTE UNGDOMMER I NORGE ER MED SOM KONFIRMANTER  

 

«SKAL JEG OGSÅ VÆRE MED?» - DET ER DITT VALG! 

  



Å være konfirmant  
handler om å utforske kristen tro og livets store spørsmål. 

Du er velkommen til konfirmasjon uansett om du tror, tviler 
eller bare er nysgjerrig. I konfirmasjonstiden får du lære mer 
om Gud og deg selv. Vi snakker om livet – på godt og vondt. 

Samtidig får du mange nye opplevelser. 
 

 

Ditt valg 
Vi inviterer alle på 8. trinn til 
info-samling om konfirmasjon i 
Strindheim menighet, mandag  
6. mai. Målet med samlingen er 
å gi deg et godt grunnlag for å 
velge om du vil være med som 
konfirmant: 

PROGRAM (Mandag 6. mai) 
16.00 Middag 
16.30 Presentasjon av  
            konfirmantåret 2019-20 
18.00 Foreldremøte 
18.30 Slutt  
 
PÅMELDING 
På grunn av matserveringen trenger 
vi en påmelding til «Ditt-valg»-
arrangementet. Dette gjøres på 
kirken.no/strindheim 
 

 

 

  



KONFIRMANTÅRET 2019-20 

Konfirmantåret i Strindheim menighet inneholder forskjellige typer 

samlinger. Vi samarbeider med KFUK-KFUM (YMCA) om deler av 

årets program: 

Undervisning  Sosialt  Engasjement 
 

Temasamlinger etter 
skoletid i Strindheim 
kirke annenhver uke 

  
    Leir 6.-8. mars 
    Sporty 
    «Cage fight  
             night club» 

 

  
   Fasteaksjonen for 
       Kirkens Nødhjelp 
   Tjenesteoppgaver 
   

 
     

     
 

 

 

 

 

Les mer om konfirmasjon i Strindheim menighet på våre nettsider 

www.kirken.no/strindheim 
 

PÅMELDING TIL KONFIRMASJON 
Påmeldingen til konfirmasjonstiden i Strindheim menighet gjøres på 

www.kirken.no/strindheim. Påmeldingen vil være åpen fra 8. mai.  

Du trenger ikke delta på «Ditt-valg»-arrangementet den 6. mai for å 

kunne melde deg på som konfirmant i Strindheim. 

 

Presentasjonsgudstjeneste: 

- Søndag 22. september 2019 

Konfirmasjongudstjenester: 
- Strindheim kirke   2. mai 2020 
- Strindheim kirke 10. mai 2020 

 

  



 

 

STRINDHEIM MENIGHET 

Konfirmantansvarlig: 

Sokneprest Lise Martinussen 
Telefon: 941 71 393    ePost: lm665@kirken.no 

 

kirken.no/strindheim 

 

Besøksadresse (Strindheim kirke): 

Bromstadbuen 34 

7046 Trondheim 
 

Postadresse: 

Strindheim menighet, 

Postboks 4120 Valentinlyst 

7450 Trondheim 
 

Telefon: 

Menighetskontoret: 469 15 448 

Sentralbord: 994 36 000 
 

e-post: 

post.strindheim.trondheim@kirken.no 
 

 

          Strindheim menighet 


