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Velkommen til et år der du blir bedre kjent  
med deg selv, kirken og Gud!



Konfirmanttid for alle!  
Alle har rett til, og krav på en god 
konfirmanttid. Vi vil prøve å legge til rette så 
alle som har lyst til å konfirmeres skal kunne 
gjøre det.  

Uansett funksjonsevne, så legger vi opp et 
opplegg sammen med konfirmant og foresatte 
som passer for familien. Det gjelder alt fra helt 
enkle tilrettelegginger til helt egne opplegg. 
Bare ta kontakt så finner vi ut den beste 
ordningen.

«Syng med oss» - koret kan være et fint sted å være i 
konfirmanttiden. Vi har også tilbud om et opplegg på 
Solgården i Spania. 

Dåp 
For å bli konfirmert i Den 
norske kirke må man være 
døpt. Om du ikke er døpt, 
er det konfirmantdåp i 
Skedsmo kirke i løpet av 
konfirmanttiden. Det er 
kjempefint!

Hva er konfirmasjon?
Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. 
Ordet konfirmasjon kommer av det latinske ordet ”confirmare” som betyr ”å bekrefte 
eller styrke”.  

Tidligere ble konfirmasjonen sett på som en handling der konfirmantene skulle bekrefte 
løftene som ble gitt da de ble døpt. I dag ser vi på konfirmasjonen som en tid for å 
bekrefte og styrke konfirmanten og en forbønnshandling med Guds bekreftelse av 
dåpsløftene.

”Kjære konfirmanter!  
Til den kristne tro er 
dere døpt.  
I den kristne tro er 
dere opplært.  
Kom nå fram til  
Herrens alter, så vi 
kan be for dere i Jesu 
navn”.

Teksten er hentet fra liturgien til konfirmantgudstjenesten



Konfirmanttiden i Skedsmo 
handler om å være på spor av 
det hellige.  

Gjennom gudstjenester og 
samlinger vil vi at du skal få et 
møte med hellige rom, tider, 
personer og skrifter.  

Hva vil det si å leve sammen 
med Den hellige treenige Gud? 
Eller å tilhøre Guds hellige 
folk? Hva slags fellesskap er 
det?  

Hva lærer og gjør en konfirmant?

Vi mener at Bibelen er relevant i livet ditt og 
som konfirmant har du mulighet til å finne ut 
om du er enig. Vi snakker sammen om blant 
annet; hva er et godt fellesskap? Hvem er jeg? 
Hva vil jeg bruke livet mitt til? Hva sier Jesus 
om relasjoner? Finnes Gud? Hvor kommer 
verden fra? Vi bruker Bibelen, bønn, nattverd 
og kirkens ritualer både i fellesskapet og for 
oss selv. 
  
Konfirmasjonstiden din handler også om hellig 
handling. Som konfirmant får du presentert 
ulike måter å uttrykke og leve ut troen på. 
Dette kan være enkle handlinger som å tenne 
lys, delta på nattverd eller lære Vår Far 
utenatt. Større arrangementer er for eksempel  
deltakelse i fasteaksjonen til Kirkens 
Nødhjelp, pilegrimsvandring, 
påskearrangement og ulike gudstjenester.

Linjeundervisning og fellessamlinger 
Alle konfirmantene velger en av de fire linjene vi tilbyr. De har litt ulik profil og 
innhold. På de neste sidene presenteres linjene kort. Nytt av året er musikklinjen vår 
som er i samarbeid med Lillestrøm og Strømmen menigheter. Den tror vi blir veldig bra! 

I tillegg til undervisningen på linjen du velger, er alle linjene sammen på en del større 
arrangement, blant annet knyttet til jul, faste og påske. Nytt av året er tre store 
samlinger vi skal ha med alle konfirmantene i den nye Lillestrøm kommune på.  

Utfyllende info kommer på informasjonsmøtet i Skedsmo kirke 12. juni kl 19.30!



VIKTIG DATOER: 
12. juni kl 19.30: Informasjonsmøte for alle foreldre og konfirmanter  
13. juni kl 9.00: Påmeldingen åpner 

12. sept. kl 17.30: Foreldremøte for TEAM og MUSIKK 
18. sept. kl 14.00-15.30: Første samling TEAM 
22. sept. kl 11.00: Presentasjonsgudstjeneste i Skedsmo kirke 
 7. okt.   kl 17.30 - 20.30: Første samling MUSIKK 

30. mai: Konfirmasjon 

Mer detaljert kalender blir delt ut på informasjonsmøtet 12. juni.

OM TEAM: 
Møtes ca. annenhver uke  
Oftest onsdager  
Oppleve fellesskap og følelsen av å 
bety noe for andre  
Både teoretisk undervisning og 
praktiske oppgaver 
Ubegrenset antall plasser 

Pris: 300,-

OM MUSIKK: 
HELT NY LINJE!  
Samlinger i Lillestrøm kirke 
Velg vokal eller instrument  
Ubegrenset antall plasser på vokal, 
men noen begrensninger per 
instrument 
Mulighet for de som har lyst til å bli 
med på leir i tillegg 

Pris uten leir: 900,- 
Pris med leir: 3700,-

TEAM / 
MUSIKK



VIKTIG DATOER: 
12. juni kl 19.30: Informasjonsmøte for alle foreldre og konfirmanter  
13. juni kl 9.00: Påmeldingen åpner 

12. sept. kl 19.00: Foreldremøte for LEIR og AKTIV 
22. sept. kl 11.00: Presentasjonsgudstjeneste i Skedsmo kirke 

31. jan - 2. feb 2020: «HEKTA» vinterweekend på Lillehammer for AKTIV 
23.-28. juni 2020: Leir på Vegårtun for LEIR og AKTIV 
29. og 30. august: Konfirmasjon 

Mer detaljert kalender blir delt ut på informasjonsmøtet 12.juni.

LEIR / 
AKTIV

OM LEIR: 
Møtes ca. tre ganger utenom 
fellesundervisning og leir 
Sommerleir på Vegårtun med 
bading, aktiviteter og undervisning 
er høydepunktet 
Ubegrenset antall plasser 

Pris: 2900,-

OM AKTIV: 
Kanotur, klatring i tillegg til 
fellesundervisning 
Sommerleir på Vegårtun med 
bading, aktiviteter og undervisning 
Hekta; weekend-vinterleir på 
Lillehammer 
25 plasser; «førstemann til mølla» 

Pris: 4100,-



«Jeg forstår mer av hva det vil si  
å være en kristen,  

men jeg er fortsatt usikker på troen. 
Jeg trenger nok mer tid»

«Jeg har lært at 
Jesus er 
barmhjertig og 
bryr seg om alle 
uansett»

«Jeg føler meg mer hjemme i kirka. 

Er litt stolt over den»

«Jeg har lyst å 

være med som 

leder neste år!»

Sitater fra  

tidligere konfirmanter

«Jeg ser at Bibelen kan være 

relevant i dag»

«Det beste med å være konfirmant har vært å lære litt 
andre sider av troen og å bli konfirmert»



Påmelding 
PÅMELDINGEN FRA  

TORSDAG 13. JUNI kl 9.00 -  
SØNDAG 1. SEPTEMBER 2019 på:  

www.skedsmokonfirmant.no  

Husk at det ikke er mulig å melde seg på før kl 9.00 13. juni. 

Spørsmål 

Anne Synnøve Ropstad 
Kateket Skedsmo menighet 

annrop@skedsmo.kommune.no 
Tlf 90 91 66 64 

All info om året, kalender, planer og opplegg kommer etterhvert 
på: www.skedsmokonfirmant.no

VIKTIG VED PÅMELDING: 

• Ha klart på forhånd: 
• Fødselsnummer 
• Dåpsdato 
• Linjevalg 
• Dato for konfirmasjon 

Hvordan melde på: 
• Oppgi mobilnummer 
• Logg inn med koden du får 
• Velg SKEDSMO MENIGHET 
• Fyll inn ALLE opplysningene 
• Få kvittering på mail

Økonomi 
Alle skal ha mulighet til å konfirmere seg. Derfor vil vi gjerne at dere tar kontakt  
om dere syns det er vanskelig med økonomien. Dette gjelder alle linjene. Det er også 
mulig å dele opp betalingene.



Informasjonsmøter 
Alle konfirmanter og foreldre/foresatte er invitert til et 

 informasjonsmøte om konfirmantundervisningen  

Onsdag 12. juni 2019 kl 19.30 i Skedsmo kirke. 

På dette møtet vil dere få mer informasjon om linjene, 
og dere får møte de som skal være med i undervisningen.   

I tillegg er det informasjonsmøter for de forskjellige linjene: 

TEAM og MUSIKK 12. september 2019 kl 17.30 
LEIR og AKTIV 12. september 2019 kl 19.00 

Merk datoene for disse møtene!

Denne brosjyren sendes til Den norske kirkes medlemmer og 
tilhørige som fyller 14 år i år. Dåp gir medlemskap i Den norske 
kirke. Tilhørige er unge som ikke er døpt, men med en mor og/

eller far som er døpt i Den norske kirke.


