
Nå 
er det 
din tur

Ting du
kanskje
lurer på

HVOR FINNER JEG MER
INFORMASJON?
Du kan lese mer om konfirmasjon på
www.kirken.no/fana eller
www.kirken.no/ytrebygda

PRIS
Det koster 1800,- å være konfirmant i
Fana og Ytrebygda kirker. Beløpet
dekker bibel, utgifter og materiell
knyttet til undervisning, kapper o.l. I
tillegg kan det komme noen ekstra
utgifter avhengig av aktiviteten du
velger. Familiens økonomi skal ikke
være til hinder for konfirmasjon. Ta
kontakt dersom dere har behov for
støtte, så finner vi en løsning sammen.

VIKTIGE DATOER
4/9 11.00 Presentasjonsgudstjeneste
for konfirmanter Fana kirke
Konfirmanter tilknyttet Fana kirke
presenteres. Like etter gudstjenesten er
det temasamling for konfirmanter og
foresatte. Obligatorisk oppmøte.
4/9 15.00 Presentasjonsgudstjeneste
for konfirmanter Ytrebygda kirke
Konfirmanter tilknyttet Ytrebygda kirke
presenteres. Like etter gudstjenesten er
det temasamling for konfirmanter og
foresatte.  Obligatorisk oppmøte.

Lurer du på noe? Send oss en e-post
på konfirmantfana@kirken.no eller
konfirmantytrebygda@kirken.no

Hilsen oss i Fana og Ytrebygda kirker

DEN NORSKE KIRKE

DEN NORSKE KIRKE
Fana og Ytrebygda kirker

Fana og Ytrebygda kirker



 

En tid for
fellesskap
og til å
tenke selv

Neste år kan du feire din konfirmasjonsdag i kirken! 
Velkommen som konfirmant i Fana og Ytrebygda kirker!

I konfirmasjonstiden er det rom for å
utforske mange viktige sider av livet
sammen med andre. Som konfirmant
får du lære mer om deg selv, om tro, om
Gud og den verden du er en del av.
Vi håper du vil være konfirmant hos oss!

HVA ER KONFIRMASJON?
Ordet konfirmasjon kan bety både «å
bekrefte» og «å gjøre sterk».
Et høydepunkt i
konfirmasjonsgudstjenesten er når det
bes en bønn for deg. I bønnen ber vi
Gud om å velsigne deg og å styrke deg
på din vei videre i livet. Det viktigste
med konfirmasjonstiden er å være en
del av et fellesskap og bli bedre kjent
med den kristne tro. Konfirmasjonen er
en påminnelse om at i dåpen sa Gud ja
til å være en del av ditt liv.

KONFIRMASJON ER FOR ALLE
Alle er velkommen til konfirmasjonstid i
kirken – både du som tror, tviler, er
usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt
før eller er nysgjerrig.
Alle mennesker er forskjellig, og trenger
ulike tilpasninger. Uansett
funksjonsevne har du rett til en god
konfirmanttid. Har du behov for
individuell tilrettelegging, er det bare å
ta kontakt med oss.

KONFIRMASJON OG DÅP
Er du ikke døpt og lurer på om du likevel
kan bli konfirmert i kirken? Klart du kan,
du er heller ikke alene! Over tusen
ungdommer blir hvert år døpt i forkant
av konfirmasjonen. Du får god
informasjon på forhånd og på selve
dåpsdagen har du med deg dine
nærmeste, i en fin seremoni.

KONFIRMANTTIDEN HOS OSS
I Fana og Ytrebygda kirker er
konfirmanttiden tredelt:

1. Undervisning
Du får undervisning i sentrale temaer i
grupper eller på nett.

2. Gudstjeneste
Du deltar på 8 gudstjenester i Fana eller
Ytrebygda kirker i løpet av
konfirmantåret.

3. Aktivitet
Den kristne tro er mer enn teori. Vi vil
også at du skal få gode opplevelser i en
kristen ramme - gjennom aktivitet,
handling og fellesskap.

AKTIVITETER
Gå inn på www.kirken.no/fana eller
www.kirken.no/ytrebygda for å lese mer
om hvilke aktiviteter du kan velge
mellom:

PÅMELDING
Gå inn på www.kirken.no/fana eller
www.kirken.no/ytrebygda og fyll ut
skjema for påmelding til konfirmasjon.
Ønsker dere individuell tilrettelegging
eller har spesielle behov, er det viktig at
vi får vite om det ved påmelding.

Påmelding åpner: 31.mai
Påmeldingen stenger: 3.juni


