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HVA ER KONFIRMASJONSTIDEN? 

      Året som ligger foran deg er en mulighet til å bli 
 bedre kjent med Gud og kirka. 

        Vi snakker hva det er å være mennneske. 
      I konfirmasjonstiden tar vi opp temaer som: 

Tro og tvil 
Døden og sorg 

De kristne høytidene 
Kirken og gudstjenesten 

Jesus, Gud og Den Hellige Ånd 
Ansvaret for oss selv og vår neste 

Kjærlighet, seksualitet og vennskap 
Fellesansvar for jorda vår og skaperverket 
Kristne og humanistiske verdier og tanker 

Og mye mer! 
 

   
Som konfirmant er du med på ungdomsklubben 
i Krybba på Sverresborg Kirkesenter og etter 
konfirmasjonstiden kan du bli ungdomsleder.  

 
 

 

www.kirken.no/sverresborg 
 
 
 

http://www.kirken.no/sverresborg


                     LITT INFORMASJON    
 

Konfirmasjonstiden varer fra september 2019 til mai 2020. 
 

Ungdommens Sommerfest 
Onsdag 5. juni kl. 19-22 på Sverresborg Kirkesenter 

 
Oppstartshelg (13.-15.9)  

Fredag kl 15-17: Oppstartssamling, Sverresborg kirkesenter 
Lørdag kl 9-13: Pilgrimsvandring i Bymarka 

Lørdag kl 18-21: Konfirmantfest med ungdomslederne 
Søndag kl 11: Presentasjonsgudstjeneste med foreldremøte 

 
 Konfirmasjonsleir (24.-27.10)  

Konfirmantene i Ilen og Sverresborg menigheter drar på leir sammen til Berkåk fra torsdag 
ettermiddag til søndag ettermiddag. Konfirmantene må be seg fri fra skolen på fredagen. 

 
Konfirmantsamlinger  

Konfirmasjonsforberedelsene resten av året skjer på ettermiddagstid ca en gang i måneden. 
Alt av undervisning er obligatorisk. 

 
Gudstjenester 

I konfirmantårets årsplan er det lagt inn 5 gudstjenester. I tillegg skal konfirmantene i mindre 
grupper hjelpe til på én gudstjeneste som ministrant, og gå på to andre gudstjenester selv. 

 
Fasteaksjonen 

Alle konfirmantene i Den norske kirke går med bøsse for Kirkens Nødhjelps fasteaksjon rett 
før påske. Da skal de gå med en voksen. 

 
Døpt? 

Konfirmasjon er en bekreftelse av dåpen, derfor må man være døpt før man blir konfirmert. 
De ungdommen som ikke er døpt som barn, blir døpt i løpet av konfirmantåret. Det er også 
mulig å følge konfirmantundervisningen uten å døpes, men da kan man ikke bli konfirmert, 

eller man kan kjenne litt på det i løpet av året. 

 
 

KONTAKTINFO:  Om dere lurer på noe, ta kontakt med prest og 
konfirmantansvarlig Silje Kristin Meisal:  sm333@kirken.no  / 907 81 749 

 
 
 
 
 

mailto:sm333@kirken.no


 
 

 

 
 
 

 
    PÅMELDING 

Påmeldingen åpner kl. 19 den 8. mai 
digitalt på våre hjemmesider 

www.kirken.no/sverresborg 
 

KONFIRMASJONEN 
skjer i gudstjeneste 2., 9. eller 10. mai 2020 

 
Ved påmeldingen kan man ønske seg dag for selve konfirmasjonen.  

Da gjelder «førstemann til mølla» - prinsippet. 
 Endelig datoer blir sendt ut så snart det er klart.  

 

BEHOV FOR TILRETTELEGGING 
Har konfirmanten spesielle behov og/eller behov for tilrettelegging,  

ta kontakt med oss, så vi sammen kan finne måter å gjøre det til en god 
konfirmasjonstid på! 

 

 
PRIS: 2100,-. 

Betales i høstsemesteret. Giro kommer i posten. 
Har din familie ikke mulighet til å betale? Ta kontakt, så finner vi en løsning, alle 

skal ha mulighet til å være konfirmant!  

 

VI GLEDER OSS TIL ET SPENNENDE ÅR! 
Hilsen fra  

 
 
 
  

 

INFORMASJONSMØTE 

På Sverresborg kirkesenter (Gamle Oslovei 21) 

     ONSDAG 8. mai kl.18.00. 
En foresatt bør være med. 

Etterpå er det ungdomsklubben KryBBa!  
 

     Ny prest kommer i høst!                                            Silje Kristin Meisal 

                         Prest                                                        Prest  

http://www.kirken.no/sverresborg
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