
 

 

Velkommen 
som konfirmant 

i Lura kirke 

2020 / 2021 

HVEM ER KONFIRMASJON FOR? 
Alle som bor i Lura menighet og blir 14 år i 2020. 

 
 
IKKE DØPT? 
Du trenger ikke være døpt eller medlem i Den 
norske kirke for å være konfirmant hos oss, men 
ikke-døpte må delta på et dåpsopplegg og bli døpt 
før selve konfirmasjonen da dåp og konfirmasjon 
henger sammen.  
 

 

Eventuelle spørsmål rettes til kateket Marianne 
Kleppe-Chung på telefon 980 93 998 eller mail: 
mk366@kirken.no  

 
 
TILRETTELEGGING? 
Trenger du ekstra tilrettelegging kan vi tilby dette 
enten i noen av gruppene som er skissert i 

denne brosjyren, individuelle samlinger eller i 
egne grupper for konfirmanter med tilsvarende 
behov som blir arrangert felles for hele Sandnes. 
Se vedlegg for mer informasjon om sistnevnte.  
Kontakt kateket Marianne Kleppe-Chung for mer 
opplysninger og for samtale om hvordan 
konfirmasjonstiden kan tilrettelegges på en best 
mulig måte for konfirmanten.  

 
 

PÅMELDINGSINFORMASJON: 
Påmeldingen gjøres via internett hjemme på vår 
nettside lurakirke.no Påmeldingen ligger på 
forsiden på hjemmesiden. 
Ved påmelding må en krysse av for ønsket 
gruppe(r), eventuelt hvem en ønsker å være på 
gruppe med, behov for tilrettelegging og ønsket 
konfirmasjonsdato blant annet. Ha dåpsdato klar og 
legg gjerne inn elektronisk bilde som kun brukes av 
konfirmantlederne til å koble ansikt til navn slik at vi 
kan begynne å lære navnene. 

Påmelding innen 5. juni. 

 

 

Konfirmantbetaling: 1900 kroner 
Betaling skjer i september. 

Dekker konfirmantweekend, aktivitetsdager, mat og 

diverse utstyr. Litt ulikt hva det brukes penger på i 

de ulike gruppene.  
Dersom det er en økonomisk utfordring å betale for 
konfirmantopplegget – meld deg på og ta kontakt 
med daglig leder mb285@kirken.no (489 97 140) 
så ordnes det. 
 

MULIGHET FOR ENDRINGER I 
KONFIRMANTOPPLEGGET PÅ GRUNN AV 
KORONA PANDEMIEN 
Det er en mulighet for at deler av 
konfirmantopplegget må endres i forhold til den 
pågående korona pandemien. Vi følger med og 
forholder oss til nasjonale og kommunale 
smittevernhensyn. Vi vil gi informasjon fortløpende i 
løpet av høsten om dette. Det kan bli snakk om 
justeringer av hvordan vi gjennomfører 
konfirmantsamlingene i de ulike gruppene og de 
større samlingene så som konfirmantleiren.  
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KONFIRMANT? 
Lura menighet inviterer deg til et år der du kan: 
• Bli kjent med nye mennesker i et kristent 
fellesskap. 
• Være med i en gruppe med andre som deler din                          
interesse. 
• Være med på konfirmantweekend. 
• Få lære mer om Jesus og den kristne tro. 
• Snakke om og gjøre kristen tro. 
• Bli kjent med og i kirken. 
• Delta på gudstjenester. 
• Engasjere deg i kirkens arbeid for miljø og 
solidaritet. 
• Snakke med en voksen ved starten av året for å 
påvirke konfirmasjonstiden din. 

 

ULIKE GRUPPER – DITT VALG! 
Det er viktig for oss at du selv får være med å 
bestemme hvordan deler av konfirmantåret ditt skal 
være. Derfor tilbyr vi ulike grupper du kan velge 
mellom ved påmelding. På høsten vil du få et eget 
program for din gruppe.  
 
Du kan velge mellom disse gruppene: 
 

Mat gruppe 

Liker du å lage middag eller bake får du anledning 

til det i denne gruppen. På noen av samlingene 

lager vi middag til oss selv og andre som melder 

seg på familiemiddagene. Andre ganger baker vi.  

Onsdag ettermiddag kl. 15-17. 

Viss smittevernhensyn ikke tillater matlaging blir 

dette en gruppe som gjøre litt ulike ting 
 

«Sal og scene» 
Liker du å holde på med enten drama, sang, dans, 
kostymer eller andre ting som hører med til en 
forestilling? I februar og mars skal vi fremføre tre 
temaepisoder av et dramastykke, som er under 
utarbeiding, på tre gudstjenester. Sammen med 
andre ungdommer i menigheten. Gruppen samles 
onsdager. 

Relation ungdomsklubb 
Vil du ha konfirmanttiden din på ungdomsklubben 
Relation? Relation er en klubb som er åpen for 
alle ungdommer og er de fleste fredager fra kl. 20 
til kl. 23.30. På Relation er det kiosk, andakt, 
underholdning og mye annet gøy. Blir du 
«Relation-konfirmant» kan du være med å få et 
ansvar. For eksempel å stå i kiosken, ha noe 
underholdning. Det er begrenset antall plasser for 
å være Relation-konfirmant. En må være på minst 
syv Relationkvelder per semester. 
 

KRIK (Kristen Idretts Kontakt) 
Vil du lære mer om Jesus og drive med idrett og 
lek i gymsal? Da er KRIK konfirmant noe for deg. 
Samling først i Lura kirke kl. 15.30 og etterpå 
nede i gymsalen på Lura skole kl. 16-17. 
Samlinger ca. annenhver onsdag. 

 

GRUPPEVALG OG SAMTALE 
Du kan krysse av for flere valg (i prioritert 
rekkefølge) ved påmelding.  

 

Samtale med den enkelte konfirmant i løpet av 

våren og høsten for å bli litt kjent og kunne 

tilrettelegge konfirmasjonstiden best mulig.  

 
 

                        

 

FELLES OPPLEGG FOR ALLE 
KONFIRMANTER: 
Konfirmantweekend 2020 
I år blir det konfirmantweekend fra  
fredag 6. november til søndag 8. november 2020 
Vi skal til Furutangen misjonssenter på Randøy, 
i Hjelmeland kommune.  
Konfirmantweekend er noe av det kjekkeste som 
finnes og en fin måte å bli bedre kjent med 
konfirmanter i alle grupper! På weekend blir det ulike 
aktiviteter. Kano, ballspill, underholdning, 
aktivitetsbasert undervisning, mat, lage gudstjeneste 
med mer. Mer info etter høstferien. 
 

Konfirmantdager 2020/2021 

Lørdag 26. september eller 

søndag 27. september:      Kick-off  

Tre onsdager etter jul:     temadager 

Søndag 21. mars kl. 18.00:  Kirkens Nødhjelps  

          fasteaksjon  

Alle konfirmanter deltar sammen med en voksen i 

familien (eller annen voksen) på 

innsamlingsaksjonen noen timer på kvelden. 

Lørdag 17. april:      aktivitetsdag 

 

Gudstjenester 2020/2021  
Søndag 27. september kl. 11.00 er det presentasjon 

av alle årets konfirmanter i gudstjenesten. 
Søndag 21. mars er det temagudstjeneste om  

fasteaksjonen.  
Begge disse gudstjenestene er obligatoriske for alle 
konfirmanter. I tillegg kommer utvalgte gudstjenester 
for de enkelte gruppene og selvvalgte gudstjenester. 
Minimum 8 gudstjenester totalt (inkludert 
konfirmasjonen).  
 

KONFIRMASJONSDATOER 2021 
Lørdag 24. april, lørdag 1. mai og søndag 2. mai. 

Du velger selv dato ved påmelding. 
 


