
Oppdatert: 07.10.22 

Høsten 2022 
Konfirmantene i Rokke, Berg og Halden menigheter 

 

 

Presentasjonsgudstjenester: 
Rokke: 21/8 kl 11 i Rokke kirke, Berg 28/8 kl 11 i Berg kirke, Halden: 28/8 kl 11 i Immanuels kirke 

 

Felles oppstartsamling: 
Tirsdag 23/8 kl 1700-1830 i Berg kirke 

 

Leir på Solbukta: 
Berg: 2.-4. september 

Rokke og Halden 9.-11. september 

Oppmøte på Solbukta fredag kl 1730 

Avslutningssamling/gudstjeneste med foreldre på Solbukta søndag kl 1330 

 

Undervisningssamlinger på tirsdager: 
ALLE undervisningssamlinger blir i Os kirkestue i Os allé 13, 3. etg. etter høstferien pga. 

strømsparingstiltak i Halden kirkelige fellesråd.  

 

Berg  

13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 22/11, 6/12  

 

Rokke og Halden 

20/9, 18/10, 1/11, 15/11, 29/11, 13/12 

 

Undervisningsgruppene møter på følgende klokkeslett: 

• Berg 1 kl 1700-1830 

• Berg 2 kl 1900-2030 

• Halden kl 1700-1830 

• Rokke kl 1900-2030 

 

Det er viktig at alle møter presis til tiden, siden utgangsdøren låses automatisk på ettermiddagen og 

vi kommer ned for å slippe dere inn. Vent utenfor døren som vender ut mot Os allé. 

 

Ungdomsgudsjeneste: 
Søndag 13. november kl 18 blir det felles ungdomsgudstjeneste for alle konfirmanter som vil i Asak 

kirke med Ole Jens og Johannes. Dette er ikke en gudstjeneste du må bli med på, men du oppfordres 

til å bli med, og du får den godkjent som en av dine «4 fritt valgte gudstjenester» hvis du blir med. 

Mer info kommer. 

 

«Vi synger julen inn»: 
Immanuels kirke søndag 18/12 kl 1800-1930 

Felles for alle konfirmanter i hele Halden – her er også familiene invitert. 



Ministranttjeneste: 
Alle blir satt opp på en søndagsgudstjeneste med en foregående forberedelsessamling i løpet av året. 

Det kommer egen oversikt over dette litt senere i høst. 

 

4 fritt valgte gudstjenester: 
I løpet av året skal du være med på 4 gudstjenester du selv velger I TILLEGG til ministranttjeneste og 

andre gudstjenester som allerede står på semesterplanen. Begavelser, vielser og skolegudstjenester 

teller IKKE. Du fører logg for disse bak i Konfloggen. 

 

NB: Som følge av strømsparingstiltak er flere av kirkene våre stengt i første omgang frem til jul, og 

gudstjenestelistene lagt om. Det er gudstjeneste i ASAK kirke hver søndag, og NOEN gudstjenester i 

Immanuel, Berg og Enningdalen. Sjekk aktivitetskalenderen på halden.kirken.no for oppdatert 

informasjon om tider og steder. 

 

 

HUSK: 
• «KKK» - Ta med Konfirmantbibel,  Konflogg og Kulepenn på alle samlinger. 

• Foresatte gir beskjed om en konfirmant er syk eller av annen grunn forhindret fra å komme. 

• Alle samlinger er obligatoriske. Ta kontakt i god tid hvis man ønsker å bytte tid en uke. 

 

Undervisningsgruppene: 
Oppdaterte grupper finner du på halden.kirken.no (klikk på «Konfirmasjon» og scroll nedover). 

 

 

 

Telefonnumre: 
Johannes Halvorsen - 941 71 465 

Berit Øksnes - 480 82 622 

Jan Lystad - 412 05 130 

Magrete Kvalbein – 995 77 287 


