
Nå 
er det 
din tur

10 gode
grunner til
å være
konfirmant
i kirken

1. Du får oppleve hva kristen tro er. Det
er mer enn et skolefag.

2. Konfirmasjonsdagen er bare din, og
du har en dag hvor du blir bekreftet for
den du er.

3. Du får oppleve et nytt felleskap med
andre på samlinger, leir eller weekend,
og bli kjent med flere.

4. Du får engasjere deg
for andre mennesker. Du får også lære
hva vi kan gjøre for å ta vare på jorda
og klimaet vårt.

5. På konfirmasjonsdagen får de som
er glad i deg feire deg.

6. Du får tid til å reflektere over store
spørsmål, og bli kjent med hva du tror
på – og hva som er viktig for deg.

7. I konfirmasjonstiden snakker vi om
sorg og glede, om livets store og små
spørsmål.

8. Du får tid til å reflektere, tenke kritisk
og selvstendig om tro og hva
kristendom er.

9. Du blir del av et større felleskap.
Bare se på #konfirmantene på TikTok!

10. Du møter folk med forskjellige
meninger, og sammen med dem lærer
du noe felles.

Hilsen oss i Kirken i Gran. Kontakt oss
gjerne på post.gran@kirken.no.
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DEN NORSKE KIRKE
Gran kirkelige fellesråd

Gran kirkelige fellesråd



 

En tid for
fellesskap
og til å
tenke selv

Neste år kan du feire din konfirmasjonsdag i kirken! 
Velkommen som konfirmant i Kirken i Gran!

Kan jeg konfirmeres i kirken, når jeg
ikke har noe spesielt forhold til Gud?
I konfirmasjonstiden vil du få mulighet
til å stille spørsmål og finne dine egne
svar, samtidig som du vil lære om
Bibelen og den kristne tro.

Hvem skal bestemme om jeg skal
konfirmeres?
Først og fremst er det du selv som tar
det valget, men det er viktig å snakke
med foreldre/foresatte om dette - og
lytte til hva de mener!

Kan jeg konfirmeres hvor jeg vil?
Hovedregelen er at du følger
undervisningen og konfirmeres i den
menigheten du bor. Ønsker du noe
annet, kan du kontakte presten å få en
annen avtale.

Hva om jeg ikke er døpt?
Selve konfirmasjonshandlingen er for
dem som er døpt i den kristne kirke,
men alle som ønsker det, kan delta i
konfirmanttiden. Er du ikke døpt, skjer
dåpen i god tid før konfirmasjonsdagen.

Hva koster konfirmasjonstiden?
Konfirmasjonstiden koster kr. 1.600. Da
er leir og undervisningsmateriell
inkludert i prisen. Vedlagte giro betales
ved påmelding til menigheten der du
følger undervisningen. Februar 2023
reiser vi på leir, den arrangeres i Håkons
Hall på Lillehammer. Vi ønsker å gi deg
gode opplevelser sammen med venner
og ledere. Det pleier også å være med
mange foreldre på leir, som hjelper til
med forskjellige oppgaver underveis.

Gudstjenester med presentasjon
høsten 2022:
Sørum kirke 11. september kl. 17.00
Grymyr kirke 18. september kl. 11.00
Nes kirke 18. september kl. 11.00
Ål kirke 18. september kl. 11.00
Tingelstad kirke 25. september kl. 11.00
Nikolaikirken 2. oktober kl. 11.00
Moen kirke 16. oktober kl. 11.00

Konfirmasjonsgudstjenester 2023:
Grymyr kirke 7. mai
Tingelstad kirke 21. mai
Ål kirke 20. - 21. mai (om mange nok
ønsker lørdag)
Moen kirke 3. - 4. juni (om mange nok
ønsker lørdag)
Nikolaikirken 4. juni
Sørum kirke 4. juni
Nes kirke 27. august

PÅMELDING
Gå inn på kirken.no/gran og fyll

ut skjema for innskriving under fanen
konfirmant.
Ved påmelding må følgende gjøres:
- Påmelding på nettsiden vår
- Betaling av vedlagt giro
Ønsker dere spesiell tilrettelegging
ønsker vi også informasjon om dette
tidlig.

Undervisningen følger skoleåret, men vi
starter i midten av september med en
felles kick-off for alle konfirmantene. Vi
kommer tilbake med informasjon om oss
ledere og timeplan for
konfirmantundervisningen.

Spørsmål?
- Kontakt trosopplærer Cecilie
Skaugerud på e-post: cs762@kirken.no
eller tlf: 988 90 124.


