
 

 

 

 

 

Konfirmant 2023 
 

VELKOMMEN SOM KONFIRMANT! 

Hvert år velger ca. 40 000 14- åringer over hele landet å bli konfirmert i kirken sin. 

Asak, Berg, Enningdalen, Halden, Idd, Rokke og Tistedal menigheter ønsker deg velkommen til et 

år som du kommer til å huske resten av livet. 

 

HVORFOR  

Hva er konfirmasjon?  

Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye 

tanker, få nye opplevelser og kanskje få nye 

venner! Temaer vi skal utforske sammen er: 

Hvor kommer jeg fra? Hva skal jeg bruke 

livet til? Finnes Gud? Vennskap og 

menneskeverd. Sorg og glede. Mote og 

mobbing. Kjærlighet, seksualitet og samliv. 

Miljø og rettferdighet. Hvordan kan jeg bety noe for andre? Hvem er Jesus? 

 

I konfirmanttiden er det tid og rom for å tenke og å stille spørsmål. En tid for å lære mer om Gud, deg selv 

og om andre mennesker. Som konfirmant i kirken får du mulighet til å bli kjent med Jesus Kristus; hva han 

gjorde og lærte oss. Konfirmasjon er Guds ja til konfirmantene, der han bekrefter sitt løfte til dem.  

Konfirmasjonsundervisningen er ikke spesielt for dem som er sikre på at de tror og kaller seg kristne. Du 

er velkommen med hele ditt liv, din tro og dine spørsmål. 



HVA 

Konfirmasjonstidens innhold 

Konfirmasjonstiden inneholder 

blant annet gruppesamlinger, 

undervisningssamlinger, interessante 

seminarer, en hektisk og herlig 

leirweekend og prosjektperiode 

med spennende aktiviteter tilpasset 

ulike interesser.  

 

I tillegg deltar konfirmantene på 

gudstjenester og i aktiviteter for 

barn og ungdom.   

 

Konfirmasjonstiden avsluttes med en høytidelig gudstjeneste hvor hver enkelt konfirmant blir bedt for.  

 

DÅP 

Du er hjertelig velkommen til å følge konfirmasjonsopplegget vårt selv om du ikke er døpt. Derimot 

forutsetter selve konfirmasjonshandlingen/konfirmasjonsgudstjenesten dåp. Dersom du ikke er døpt 

allerede, er det mulig å bli døpt i løpet av konfirmasjonstiden. Vi finner en tid som passer. 

 

PLAN FOR ÅRET 

Infomøte 

Alle som er interessert i å bli konfirmant inviteres til informasjonsmøte. Møt opp enten i Berg kirke  

tirsdag 14 juni kl 1800 eller i Idd kirke torsdag 16. Juni kl 1730. Her vil du få mer informasjon om hva 

konfirmantåret inneholder og det blir mulighet til å få svar på spørsmål.  

 

Fordeling på grupper og konfirmasjonsgudstjenester 

Når frist for påmelding går ut 20. juni fordeler vi konfirmantene på grupper og konfirmasjonsdager. Vi 

legger ut dette på hjemmesiden så fort det er klart, og sender ut sms til alle. Mer detaljert info om leir, 

samlingsdager blir lagt ut i august. 

 

Oppstart 

Konfirmantåret 2022-2023 starter opp i august med presentasjonsgudstjeneste i kirken du skal konfirmere 

deg i og leirweekend på Solbukta i Fredrikstad i september. 

 

 



Presentasjonsgudstjeneste 

Gudstjeneste hvor konfirmantene blir 

presentert for menigheten og får utdelt 

konfirmantbibel: 

 

Asak kirke søndag 28/8 kl 11 

Berg kirke søndag 28/8 kl 11 

Prestebakke kirke søndag 28/8 kl 17 

Immanuels kirke søndag 28/8 kl 11 

Idd kirke søndag 28/8 kl 11 

Rokke kirke søndag 21/8 kl 11 

Tistedal kirke søndag 28/8 kl 17 

 

 

 

 

Undervisningssamlinger 

Gjennom året har vi undervisningssamlinger i større og mindre grupper. Hyppighet og varighet varirerer litt 

etter hva slags type samlinger det er, men 1-2 timer 2-4 ganger pr måned gir et ganske godt bilde. Ved 

innskriving kan du ønske deg noen du gjerne vil komme på gruppe med.  

 

 

Leir 

I september drar vi på leirweekend til Solbukta i Fredrikstad. Konfirmantleir er hektisk, morro og lærerikt! 

De fleste som har vært konfirmanter hos oss er nok enige om at dette er et høydepunkt de kommer til å 

ha gode minner fra. Gled deg! 

 

2.-4. september:  Berg, Idd og Enningdalen menigheter 

9.-11. september:  Asak, Halden, Rokke og Tistedal menigheter 

 

Vi har fordelt konfirmantene på de to helgene slik at vi tror det skal bli to omtrent jevnstore leire. Hvis 

den helgen du skal være med på passer veldig dårlig ber vi om at dere tar kontakt med oss så vi kan se om 

vi kan få deg med på den andre leiren i stedet.       

 

 

Før jul 

Før jul er alle konfirmantene med på en gudstjeneste eller annet arrangement i 

kirken sin. Det varierer fra menighet til menighet om dette er en lysmesse, en 

julesangkveld eller en grytidlig Luciasamling, men alle får en stemningsfull 

avslutning av semesteret. 

 

 

 



Prosjektperiode 

I februar starter det vi har valgt å kalle 

"Prosjektperioden". Før det skal alle konfirmantene 

komme med ønsker om hva slags aktivitet de har 

lyst til å være med på. Detaljer om de ulike 

gruppene kommer senere, men noen stikkord er 

musicalforestilling, skuespill, dans, musikk, sang, 

teknikk, video, matlaging, friluftsliv og sport.  

 

Alle konfirmantene blir med på musicalforestillingen 

på slutten av prosjektperioden, enten som publikum 

eller som aktører. 

 

Fasteaksjonen 

Hvert år samler konfirmantene i hele Norge inn penger til Kirkens 

Nødhjelps arbeid. Under aksjonen er vi avhengige av hjelp fra 

foreldre/foresatte til praktiske oppgaver, som vi vil komme tilbake til. 

 

Gudstjenester 

I løpet av konfirmantåret skal du være med på en rekke gudstjenester. 

Det er blant annet presentasjonsgudstjenesten, en gudstjeneste hvor du 

skal være ministrant (hva det er skal du få lære!), en gudstjeneste før jul 

og kanskje en egen ungdomsgudstjeneste?  

 

I tillegg til disse gudstjenestene som blir satt opp på semesterprogrammet 

skal du være med på 4 gudstjenester i løpet av året som du selv velger. 

Du fører logg over disse som du skal vise frem på slutten av året. 

 

Konfirmasjonsdatoer 2023 

I forbindelse med innskriving kan du komme med ønske om 

konfirmasjonsdato hvis din menighet har flere dager.  

 

Vi fordeler konfirmantene på datoer i løpet av sommeren, og vi kan ikke gi lovnader om dato før denne 

fordelingen er gjort. 

 

KONFIRMASJONSDATOER: 

Asak: søndag 14. mai / søndag 21. mai / ved behov: lørdag 13. mai 

Enningdalen: (Prestebakke kirke) søndag 21. mai 

Berg: søndag 21. mai / ved behov: lørdag 20. mai 

Idd: søndag 7. mai / søndag 14. mai / ved behov: lørdag 6. mai 

Halden: (Immanuels kirke) søndag 7. mai 

Rokke: søndag 4. juni 

Tistedal: søndag 7. mai 



 
 

ROM FOR ALLE 

Vi legger stor vekt på å tilrettelegge konfirmanttiden så godt som mulig for den enkelte. I den forbindelse 

er det fint om vi på forhånd får beskjed dersom det er spesielle forhold som vi bør være klar over. Det kan 

være funksjonshemminger, lese/skrivevansker, ad/hd eller andre medisinske/ psykososiale forhold. Vi kan 

for eksempel tilby helt individuelt undervisningsopplegg eller konfirmantundervisning på nett.  

 

Økonomi skal ikke være et hinder for å kunne stå til konfirmasjon.  

 

I Halden har vi valgt å la alle få velge hvilken menighet man ønsker å bli konfirmert i, uavhengig av hvilken 

menighet du faktisk sogner til. Hvis man av ulike grunner ønsker å bli konfirmert i en annen kirke enn der 

man følger undervisningen gjennom året lar dette seg som regel også ordne etter nærmere avtale. 

 

Om noe av dette gjelder for dere, så finner vi en løsning. Ønsker du å snakke med noen, ta gjerne kontakt 

med Johannes eller Sigvald. 

 

 

PRIS 

Deltageravgift for konfirmantåret er kr 1.600,- som betales ved påmelding.  

 

 

INNSKRIVING 

Innskriving/påmelding gjøres via vår 

nettside senest mandag 20. juni. 

  

Vi benytter en ekstern leverandør 

(Checkin.no) til å administrere 

påmelding og betaling. Gå til 

halden.kirken.no og klikk på artikkelen 

med “Konfirmantinnskriving” øverst på 

siden. 

 

Ta kontakt hvis dere av en eller annen 

grunn ikke kan melde deg på på nett. 

 



TIL SLUTT 

Her ser du noen av oss som jobber i kirken i Halden og som du vil bli kjent med som konfirmant. Vi gleder 

oss til å bli kjent med deg!  

 

Noe du lurer på? Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål. Vi snakker også gjerne med deg som er usikker 

på om du vil bli konfirmant i kirken. 

 

 

 

Menighetspedagog 

Johannes W. Halvorsen 

941 71 465  

jwh@kirkenshus.halden.no 

 

Sogneprest 

Sigvald L. Steilbu 

918 37 727 

sigvald.steilbu@kirkenshus.halden.no 

 

Sogneprest 

Kaja Burhol Austad 

995 20 255 

kaja.burhol.austad@kirkenshus.halden.no 

 

Sogneprest 

Jan B. Lystad 

412 05 130 

jan.lystad@kirkenshus.halden.no 

 

Sogneprest 

Berit Øksnes 

480 82 622 

berit.oksnes@kirkenshus.halden.no 

 

 

 

 

 

 

 

 


