
 

  

  

      

 

Vil DU bli 

konfirmant på 

østsiden? 
Borge, Torsnes og Østre Fredrikstad menigheter 

inviterer DEG til å være konfirmant hos oss! 

  

  
    



Velkommen som konfirmant  
  

En viktig tid – et viktig valg!  

HVA ER KONFIRMASJON?  

Konfirmasjon handler om samlinger, turer, leir og fellesopplevelser. I løpet av 

konfirmasjonstiden utforsker vi noen av livets mange spørsmål: Hvem er jeg? 

Hvem er Gud? Hva er greia med livet? Hvorfor finnes det urettferdighet i 

verden? Hva skjer etter døden? Kirken er åpen for alle! Du er velkommen til 

konfirmasjon her uansett om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig. Kom som du er 

og bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen   

  

  

HVA SKJER PÅ DIN KONFIRMASJONDAG?  

Konfirmasjon er en bekreftelse på at 

du er flott akkurat slik du er! Din 

konfirmasjonsdag er en festdag der 

kirken fylles av familie og venner. 

Etter gudstjenesten venter selskap, 

mat, kaker, taler og gaver! Dette er 

en dag du forhåpentligvis aldri vil 

glemme. Hvert år konfirmeres det 

over 40,000- ungdommer i Norge. 

Som konfirmant er du del av en stor 

gjeng.  

  

  

ER KONFIRMASJON NOE FOR DEG?   

Det finnes mange grunner til å være  

konfirmant. Du får mulighet til å …  

• Utforske din tro sammen med andre  

• Være med på leir  

• Være sammen med venner  

• Bli kjent med nye mennesker  

• Holde på en familietradisjon  

• Bli bedre kjent med deg selv  

• Lære mer om Gud, kirken og Bibelen  

 

Konfirmasjon er en   bekreftelse på at du er   
flott akkurat slik du er !   

Det finnes mange grunner til å være  
konfirmant!   
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Velkommen som konfirmant  
  

HVA SKJER PÅ SAMLINGER?  

Det blir mat og undervisning gjennom lek, aktivitet og samtale.   

I Borge er samlinger mandag, onsdag og torsdag fra kl. 15:30-17:30.   

I Torsnes er samlinger på onsdag fra kl. 15:30-17:30.  

I Østre Fredrikstad er samlinger på tirsdag fra kl. 15:30-17:30.  

Noen ganger møtes vi og gjør noe helt annet sammen. Det kan være temakvelder, 

uteaktiviteter, pilegrimsvandring eller fasteaksjon/innsamlingsaksjon for Kirkens 

nødhjelp.   

  

  

HVEM KAN VÆRE KONFIRMANT?  

Alle som er født i 2008 (fylt 14 år eller går i 9. klasse) kan bli konfirmert i 2023. 

Hvis du ikke er døpt, men likevel har lyst til å bli konfirmert, kan du melde deg på 

og bli døpt i løpet av konfirmanttiden. Uansett funksjonsevne har alle rett til en 

god konfirmanttid. Er det behov for individuell tilrettelegging, ta kontakt så snart 

det lar seg gjøre. Kirken i Fredrikstad har også en egen konfirmantgruppe spesielt 

tilrettelagt for konfirmanter med psykiske- og fysiske funksjonshemninger.  

  

  

HVA SKJER PÅ KONFIRMASJONSLEIR?  

Før sommerferien er konfirmantene 

med på konfirmasjonsleir!  

På leir blir det bading, volleyball, 

aktiviteter, grilling og mye moro. Mer 

informasjon om konfirmasjonsleir 

kommer seinere. Det er mulig å være 

konfirmant uten å delta på 

dagsleiren. Ta kontakt med oss for en 

prat om dette.  

 

 

 

 

Det blir god stemning på dagsleir   



Velkommen som konfirmant  
  

 

HVA KOSTER DET?   

Vi anbefaler følgende egenandel: 

• 500 kr som dekker undervisning, 

materiell og mat. Dette kan 

betales ved påmeldingen. 

• Leiravift kommer i tillegg. Mer 

informasjon om leiren kommer 

seinere. 

• NB: Pris skal ikke være en 

hindring for å delta. Ta kontakt 

dersom egenandelene 

forhindrer dere i å velge konfirmasjon.  

  

HVORDAN KAN DU MELDE DEG PÅ?  

Ønsker du å være med? Da kan du, sammen med en forelder/foresatt, 
registrere deg som konfirmant på nettsiden til DIN menighet: kirken.no/borge, 
kirken.no/ostrefredrikstad eller kirken.no/torsnes   
Trykk på Konfirmasjon i toppfanen og meld deg på. Husk å skrive riktig og 
tilstrekkelig kontaktinformasjon, slik at du får all info du trenger gjennom året!  
  

KONFIRMASJONSDAGER PÅ ØSTSIDEN 2023 

Borge menighet – lørdag 9.sept (Kjølberg skolekrets), søndag 10.sept (Borge 

og Årum skolekrets), lørdag 16.sept (Torp skolekrets), søndag 17.sept (Begby 

skolekrets)  

Torsnes menighet – søndag 3. sept 

Østre Fredrikstad menighet – søndag 27. aug 

  

HAR DU SPØRSMÅL?  

Ta kontakt med undervisningsleder på østsiden: ricaar@fredrikstad.kirken.no. 

Alternativt kan du kontakte felles Kirketorget i Fredrikstad på tlf. 69 95 98 00 eller 

på epost: post@fredrikstad.kirken.no.  

  

Lær   mer om deg selv og Gud. Og få nye  
opplevelser sammen med venner!   


