
 

VELKOMMEN! 

En viktig tid! Et viktig valg! 

I konfirmanttiden er det tid og rom for å tenke og 
stille spørsmål. Det er en tid for å lære mer om 

Gud, deg selv og om andre mennesker.  
 

Her er noen av temaene vi skal utforske sammen: 
Hvor kommer jeg fra? Hvem er Gud? Bibelen.  
Sorg og håp. Kjærlighet og seksualitet. Bønn.   

Tilgivelse. Vennskap. Rettferdighet. 

 Konfirmant 
 

 

NÅ ER DET DIN TUR TIL Å 

VÆRE KONFIRMANT! 
 

VELKOMMEN TIL ET ÅR MED 

VENNSKAP, LEK, TURER, 

STORE SPØRSMÅL, TRO,  

UNDERVISNING, UNDRING, 

GUD OG KIRKE! 

Grødem 

kirke 

2019 



Uansett funksjonsevne har alle rett til en 
god konfirmanttid. Er det behov for indivi-
duell tilrettelegging eller det er spesielle 

forhold vi bør vite om, vennligst gi beskjed 

om dette ved påmelding.  

Ordet konfirmasjon kan bety både 

«å bekrefte» og «å gjøre sterk».  

Konfirmasjonshandlingen er en 

forbønnshandling hvor vi ber Gud 

om å velsigne og å styrke hver  

enkelt konfirmant.  

Det viktigste med konfirmanttiden 

er å bli bedre kjent med den  

kristne tro, der Gud sier ja til oss 

og vil være en del av våre liv. 

Du er velkommen til å delta i konfirmantopplegget 
selv om du ikke er døpt. Dåpen er en forutsetning 

for å delta i den avsluttende forbønns-
gudstjenesten. Hvert år er det flere konfirmanter 

som blir døpt.  

En konfirmanttid for alle 

Hva er konfirmasjon? 

Jeg er ikke døpt — kan jeg konfirmeres? 

ALLE ER VELKOMNE! 

HER ER DET ROM FOR BÅDE 

TRO OG TVIL. 

Side 2 



 

 

 

Egenandel for konfirmanttiden er kr. 1500,- 

Beløpet inkluderer bl.a. oppstartdøgn, weekend og konfirmantfest.  

Er du i en situasjon hvor denne innbetalingen er vanskelig, vennligst ta 

kontakt med menigheten så finner vi en løsning! 

 

Hva inneholder konfirmasjonstiden? 

Pris 

HVEM TREFFER DU PÅ TURER OG 

SAMLINGER SOM KONFIRMANT? 

DU TREFFER MANGE KJEKKE FRIVILLIGE 

UNGDOMSLEDERE OG UNGDOMSARBEIDER 

OG PREST I GRØDEM MENIGHET. 

Side 3 

Oppstartdøgn «ACTION», 1.-2. september 

Presentasjonsgudstjeneste 

Søndag 2. september kl. 11.00 

TEMASAMLINGER 

5 temasamlinger på onsdager kl. 18.00-20.30 

HJEMMEGRUPPER 

3 samlinger i hjemmegrupper 

KONFIRMANTWEEKEND, 8.-10. februar  

Foreldremøte 

«Hvorfor konfirmasjon?» 

Fellessamling  

konfirmanter/foreldre 

«Hjelp, jeg har tenåring i 

huset!» 

Fellessamling  

konfirmanter/foreldre 

«Konfirmasjonsfesten» 

FASTEAKSJONEN 

Konfirmantene går med bøsser under Kirkens Nødhjelps årlige fasteaksjon 

UNG KIRKE 

Delta på 2 av 3 utvalgte «Ung Kirke-konfirmantkvelder» 

Annenhver søndag i Grødem kirke kl. 18.30 

GUDSTJENESTER PÅ SØNDAGER ELLER HELLIGDAGER 

Delta på minst 5 gudstjenester.  Være med som medhjelper på én gudstjeneste. 



Konfirmasjonsgudstjenestene i Grødem kirke: 

Lørdag 27. april kl. 11.00 

Søndag 28. april kl. 11.00 

Dere kan komme med ønske om dato for konfir-

masjonsgudstjeneste når dere melder dere på. 

Ønske om dato blir prioritert etter tidspunkt for 

påmelding.  

Du melder deg på ved å fylle ut 

skjemaet på nettsiden: 

www.igruppe.no/grodem 

Påmeldingsfrist: 30. juni 2018. 

Påmelding: 

Vil du vite mer om 

konfirmantopplegget i 

Grødem menighet? 

Vi anbefaler alle å 

komme til et 

uforpliktende møte: 

For konfirmanter og 

foreldre/foresatte! 

ONSDAG 23. MAI  

KL . 20.00 

VELKOMMEN! 

Konfirmasjonsdatoer i 2019 

ØNSKER DU EN SPESIELL DATO? 

VÆR TIDLIG UTE MED PÅMELDING! 

INFOMØTE 

Kontaktinformasjon: 

Adresse: Torvmyrveien 40 

E-post: grodem.menighet@randabergkirkene.no 

Telefon: 51 41 23 50 

Hjemmeside: www.grodemkirke.no 


