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Konfirmant?

Litt om opplegget!

Konfirmasjonstiden er et år der du får bli kjent med nye mennesker i et kristent 
fellesskap. Du får være med i en fast gruppe sammen med ungdomsledere i 
vår menighet, være med på aktivitetsdager og konfirmantleir. Dette er virkelig 
noe å glede seg til!

Som konfirmant får du lære mer om Jesus og den kristne tro. Det vil også bli 
lagt opp til diskusjoner og samtaler i grupper. Ved å delta på gudstjenester, og 
andre aktiviteter i menigheten, vil du også bli bedre kjent med og i kirken.
 
Jesus oppfordret oss til å gi videre av det vi har. Kirken engasjerer seg og 
arbeider for miljø og solidaritet. Derfor er alle konfirmantene også med på å 
samle inn penger til Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Les gjerne mer på faste-
aksjonen.no.

Rundt skolestart vil du også bli innkalt til en samtale med en av oss som jobber i kirka, slik 
at vi kan bli litt bedre kjent med deg og kunne tilrettelegge 
konfirmasjonstiden på en best mulig måte.

Vi ønsker å ha fokus på å bygge et godt fellesskap mellom konfirmantene og 
ungdomslederne i kirken. Og derfor har vi fellessamlinger ca hver 3. onsdag i 
kirken. På disse onsdagssamlingene møtes vi alle i kirken først for et felles opp-
legg før vi deles opp i mindre grupper. I gruppene skal vi jobbe med dagens 
tema på en praktisk måte, i samtaler og med aktiviteter. Hver gruppe får sine 
faste ledere og er ellers faste gjennom året.

I løpet av konfirmasjonstiden vil det også bli arrangert konf kick-off, aktivitets-
lørdag, innsamlingsaksjon og konfirmantleir. I tillegg til dette skal konfirman-
tene delta på gudstjenester og ikke minst på ungdomsklubben vår, Relation. 
Konfirmantene er også spesielt inviterte til å være med på ungdomsguds-
tjenestene våre, Revelation. Her vil du som konfirmant få mulighet til å bli bedre 
kjent med resten av ungdommene i kirken, og få et innblikk i hvordan det er å 
være “ung i kirka”.



Gudstjenester og Relation

Konfleir!

followme ungdomsledere

I løpet av konfirmasjonstiden skal 
du delta på minst 8 gudstjenester 
(inkludert konfirmasjonen). Og 
være på ungdomsklubben, 
Relation minst 4 ganger.  Konfir-
mantene får noen gudstjenester 
og kvelder på Relation som er 
obligatoriske, og noen de kan vel-
ge selv.

Konfirmantleir er noe av det 
kjekkeste som finnes og en fin 
måte å bli bedre kjent med de 
andre konfirmantene og 
ungdomslederne våre! 
På leir blir det ulike aktiviteter. 
Kano, ballspill, underholdning, 
aktivitetsbasert undervisning, mat, 
lage gudstjeneste med mer. Mer 
info kommer i høst. 

Vi har en gjeng med ungdoms-
ledere som er med på flere ulike 
aktiviteter i kirken. Flere av dem 
skal være faste gruppeledere på 
onsdagssamlingene, de andre vil 
dere bli kjent med på konfirmant-
leir, Relation eller Revelation. 
Ungdommene er supergira på å 
bli bedre kjent med deg! Du kan 
lese mer på lurakirke.no/ungdom



followme KONF!
Hvis du er gira på å få litt ekstra ut av konfirmantåret ditt, blant annet gjen-
nom å lære mer om troen, bli bedre kjent med kirka, og kanskje utfordret deg 
litt ekstra? Da kan dette være noe for deg! Nytt av i år et at vi tilbyr litt ekstra 
for deg som vil ha litt mer. Kryss av for followme KONF i påmeldingen, og du 
får være med på månedlige samlinger, utover de ”vanlige” onsdagssam-
lingene, du får være med på ungdomsleir på våren, og ikke minst får du en 
tjeneste i ungdomsarbeidet!



VIKTIGE DATOER
Høsten 2023

Våren 2024

Lørdag 9. september Hele dagen  Konf kick-off
Søndag 10. september 11:00   Presentasjonsgudstjeneste

Onsdag 20. september 17:00-19:00  Onsdagssamling
Onsdag 4. oktober 17:00-21:00  Onsdagssamling 
Onsdag 18. oktober 17:00-19:00  Onsdagssamling

Konfirmantleir 3.-5. november

Onsdag 15. november 17:00-19:00  Onsdagssamling
Onsdag 6. desember 17:00-19:00  Onsdagssamling

Onsdag 10. januar  17:00-19:00  Onsdagssamling
Onsdag 31. januar  17:00-19:00  Onsdagssamling
Onsdag 14. februar 17:00-19:00  Onsdagssamling
Onsdag 6. mars  17:00-19:00  Onsdagssamling

Søndag 17. mars  11:00   Temagudstjeneste
Søndag 17. mars  17:00   Kirkens nødhjelps fasteaksjon
-Alle konfirmanter deltar sammen med en voksen i familien på innsamlingsak-
sjonen noen timer på kvelden.

Onsdag 10. april  17:00-19:00  Onsdagssamling
Lørdag   20. april  Hele dagen  Aktivitetsdag
 
Endringer i planen kan forekomme, men vi følger denne planen så godt vi kan.

Lørdag 4. mai  
Søndag 5. mai 

Du velger selv dato ved påmelding. Klokkeslett kommer vi tilbake til. Guds-
tjenester blir satt opp ut fra etterspørsel de ulike datoene. Torsdagen før vil bli 
brukt til øvelse og forberedelse.

Konfirmasjoner



Påmelding
Påmeldingen gjøres via vår nettside lurakirke.no/konfirmant. 

Onsdag 12. april kl 17.00 inviterer vi til infosamling om neste års konfirma-
sjonsopplegg. Der vil vi fortelle litt mer om opplegget og det vil så klart 
være mulighet til å få svar på det en måtte lure på.

Ved påmelding må en blant annet krysse av for hvem man ønsker å være 
på gruppe med, behov for tilrettelegging og ønsket 
konfirmasjonsdato. 

Påmelding innen 11. juni.

Økonomi
Konfirmantbetalingen er på 1900kr og betales ved påmelding. Man kan be-
tale med vipps, kort eller faktura. Beløpet dekker konfirmantleir, aktivitets-
dager, mat og diverse utstyr.  

Dersom det er en økonomisk utfordring å betale for konfirmant-
opplegget meld deg på likevel, og ta kontakt med daglig leder 
tb473@kirken.no (982 56 877), så ordner vi dette.



Annen info
Konfirmasjonen er for alle som bor i Lura menighet og fyller 14 år i løpet av 
2023 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.

Spørsmål?
Eventuelle spørsmål rettes til ungdomsprest Simon Wallem Dahl på telefon 
476 68 779 eller mail: sd762@kirken.no

Tilrettelegging?
Trenger du ekstra tilrettelegging kan vi tilby dette enten i den ordinære 
gruppen, 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 gjerne ungdomsprest Simon Wallem Dahl for mer opplysninger og 
for samtale om hvordan konfirmasjonstiden kan tilrettelegges på en best 
mulig måte for konfirmanten.




