
 

 

KONFIRMANT GRIMSTAD MENIGHET 2021 

 

 

Konfirmant er man 1 gang i livet. Vi skal gjøre vårt beste for at du skal ha et fint år, og vi håper du også bidrar 

til at dette skal bli et topp år. For at vi skal få det beste ut av hverandre er det smart å prioritere konfirmanttiden 

– denne ene gangen i livet. Her er litt om hva du kan forvente av oss, og hva vi forventer av deg og dine foresatte. 

 

 

DU KAN FORVENTE AV OSS 

- Vi møter forberedt til alle samlinger 

- Vi er tilgjengelige for dere! 

- Er det noe du ønsker å snakke om. Ta kontakt med oss så avtaler vi nærmere! 

- Vi gjør vårt beste for at du skal bli sett, forstått og tatt på alvor! 

- Vi legger til rette for at du kan kjenne at det er godt å være sammen med oss, uten prestasjoner eller 

vurderinger! 

 

VI FORVENTER AV DEG 

- At du er med og bidrar positivt til gjengen med deltakelse i samtaler, sang og aktiviteter. 

- Konfirmantsamlinger og aktiviteter er obligatorisk (med unntak av skitur på vinteren). 

- Vi forventer derfor at du deltar på alle samlinger og aktiviteter. 

- Vi følger samme praksis som skolen når det gjelder fravær, altså at fravær fra 

samlinger må meldes av foresatte, for at det skal være gyldig. 

- Møter du ikke – uten at vi har fått melding om det – kontakter vi foresatte. 

- Ved gjentatt ugyldig fravær må man regne med ekstrasamlinger. 

- Du deltar på minst åtte valgfrie gudstjenester i løpet av konfirmantåret. 

- Samtalegudstjenesten og selve konfirmasjonsgudstjenesten kan ikke være en del av disse 

åtte, men: 

- Presentasjonsgudstjenesten, Juleprosesjonen på julaften, gudstjenesten under 

konfirmantweekend og Aksjon Flyktning kan telle inn i disse åtte. 

- Er du med som medhjelper/leder i menighetens øvrige trosopplæringstiltak (f.eks 

Lys Våken, Tårnagenthelg, 4-/6-års bok) teller disse gudstjenestene dobbelt ;) 

- For å vise at du har vært på gudstjeneste svarer du på noen spørsmål og tar en selfie med 

presten eller organisten som du sender på sms til Gunnar Edvard. (Selfien er for å vise at du 

faktisk har vært der – ikke bare kopiert teksten fra noen andre) 

- Du deltar på minst fire samlinger med en av Grimstad TenSing/Spiren/FMU/Power 

Station/F13/One80 i løpet av konfirmantåret. 

- For å vise at du har vært på TenSing svarer du på noen spørsmål, tar en selfie der og sender 

på SMS til Gunnar Edvard. 

- Du gjør oppgavene du får som online-konfirmant. 

- Ikke bruker rusmidler før eller under samlinger/turer. (Gjøres dette må foresatte hente deg) 

 

VI FORVENTER AV DINE FORESATTE  

- At dere legger til rette for at konfirmanten kan utføre sine «konfirmantplikter» (tilstedeværelse, 

utføre oppgaver, etc) 

- At dere følger opp konfirmanten med samtaler og refleksjoner. 

 

 

 menighetspedagog GUNNAR EDVARD  |  413 44 227  |  geng@grimstad.kirken.no  

sogneprest HJALMAR  |  908 28 563  |  hjb@grimstad.kirken.no  

mailto:geng@grimstad.kirken.no
mailto:hjb@grimstad.kirken.no

