
ÅRSPLAN –  høst 2019 

Konfirmant i Sverresborg 2019/2020 

SEPTEMBER 

Fredag 13. kl. 15.00-16.30: Bli-kjent-samling på Sverresborg Kirkesenter.                                 

              Tema: Hellig? Jeg? Min historie i den store fortellingen. 

UTSETTES!! Lørdag 14. kl. 09.30: Pilegrimsvandring fra Shell Granåsen til Sverresborg 
Kirkesenter. 

Lørdag 14. kl. 18.00: Kick-off-fest sammen med Ilens konfirmanter i Sverresborg         
           Kirkesenter.     Alle tar med noe spiselig godt til festen, så deler vi!  

Søndag 15. kl. 11.00: Presentasjonsgudstjeneste og utdeling av Bibel i Havstein kirke

                 Kirkekaffe og kort infomøte for konfirmanter og foresatte etter  
   gudstjenesten.  

Onsdag 18. kl. 19.00: KryBBa! Semesteråpning i ungdomsklubben KryBBa på Sverresborg 

   Kirkesenter. (Alle konfirmanter må være minst 3 ganger på KryBBa i 
   løpet av konfirmantåret). 

OKTOBER 

Onsdag   2.  kl. 19.00: KryBBa!  

Onsdag  16. kl 18.00: Samling på Sverresborg Kirkesenter. Vi forbereder oss til leir!  

   Tema: Hellig ord: Bibelen – en bok om vennskap, kriger, kjærlighet og 
   lure ideer. Les/gjør side 3-7 +  21-24 i Konfirmantbibelen.                                                                                                                              

          Kl. 19.00: KryBBa!  

LEIR    24. - 27. oktober   

Torsdag 24. kl. 17.30:  Bussavgang til LEIR på Mjuklia Leirsted på Berkåk! Foreldre må 

selv søke konfirmantene fri fra skolen fredag 26. oktober.                                                                     
Mer info om leir kommer i god tid.  

Søndag 27. kl. 13.00:  Leirgudstjeneste for foreldre og konfirmanter på Mjuklia. 

Kirkekaffe med foreldremøte.  Gutteforeldre tar med noe godt til kaffen!                                                                                                           
Foreldrene tar med sine barn hjem til Trondheim igjen.  Avtal gjerne samkjøring, eller si ifra 

hvis det er noen som ikke får skyss, vi har noen plasser i ansattes biler.  



Onsdag 30. kl. 19.00: KryBBa! Halloween  

NOVEMBER  

Onsdag 13.Kl. 19.00: KryBBa!  

Onsdag 27. kl. 18.00: Samling i Sverresborg Kirkesenter   

   Tema: Hellig Hus. Les/gjør side 11-17 i bibelen. 

           kl. 19.00: KryBBa!  

Torsdag 28. kl. 19.00: Foreldrekveld i Byåsen kirke med foredrag av 
psykolog Hedvig Montgomery. Tema blir noen som «Tenåring i huset og 
foreldrerollen.» 

DESEMBER  

Søndag 8. kl. 18.00: Lysmesse i Ilen kirke for alle konfirmanter, foresatte, faddere    

  og venner. Dåp av konfirmanter. Konfirmantene holder i stor grad    
  gudstjenesten. Kirkekaffe. 

Onsdag 11.  Kl. 19.00: KryBBa! Julefest og juleverksted!  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVA ER DET?                                           

KryBBa er Sverresborg Menighetens 

ungdomsklubb, som holder til i et eget 

ungdomsrom i 1. etasje. (Vel, 

innimellom bruker vi hele huset..) Vi 

møtes annenhver onsdag, og finner på 

mange forskjellige ting. Vi har også 

brettspill og playstation. 

Konfirmantene skal være på KryBBa 

minst 3 ganger i løpet av 

konfirmantåret. 

 

8 gudstjenester 
I løpet av året skal hver konfirmant være 

tilstede på 8 gudstjenester. Kom gjerne i 

Havstein eller på Kirkesenteret, eller gå i en 

annen kirke i byen eller et sted man er på 

besøk.  

Alle gudstjenester skal noteres i 

gudstjenesteheftet,  og det skal være 

underskrift fra en ansatt                                        

eller frivillig i kirken.  

5 av gudstjenestene får konfirmantene i 

konfirmantopplegget,  3 stykker må de gå på 

på egenhånd.  

MEDLITURG – være med å ha gudstjeneste 

En gang i løpet av konfirmasjonstiden skal konfirmantene være med å ha gudstjeneste. De blir satt 

opp i små grupper på 2-3, og kan velge mellom flere måter å være med på. Noen leser tekster, noen 

hjelper til ved dåp, noen deler ut nattverd. Man kan ha preken, eller man kan være kirkeverter og 

dele ut program og salmebøker. Det er også mulig å bidra med noen innenfor musikk! 

Man møter opp i kirken kl. 1015 den søndagen man skal være med.                                                                    

Vi starter opp med dette etter leir. 

OBLIGATORISK ? 

Alle samlingene 

(KryBBa 3 ganger) er 

i utgangspunktet 

obligatoriske. Om 

noe kommer i veien, 

gi beskjed i så god tid 

som mulig. 

 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCoJjBs4XdAhUrpIsKHY6_CXkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.iconexperience.com/g_collection/icons/?icon%3Dcandle&psig=AOvVaw1eyQvQXaIftuSnnl9AgIzQ&ust=1535190255493958
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy153ytoXdAhUrw4sKHd43DgEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.iconexperience.com/o_collection/icons/?icon%3Dchurch&psig=AOvVaw2NCjob8EfvD7rsHmLYfGHn&ust=1535191115086847
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjt05q4t4XdAhVolIsKHR6HBkEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.iconfinder.com/icons/358219/christmas_red_nose_reindeer_rudolph_icon&psig=AOvVaw24Ec3RRHzFFPkbshbpVeO2&ust=1535191303963042


  Ved spørsmål, ta kontakt med prest og konfirmantansvarlig Silje: sm333@kirken.no / 907 81 749 

mailto:sm333@kirken.no

