
- Velkommen som konfirmant og foresatte i Larvik menighet! 

INFORMASJON OM KONFIRMANT-
GRUPPENE I LARVIK MENIGHET 
Oppdatert 4.5.2022 

Vi har et todelt konfirmasjonsopplegg i Larvik. På høsten så velger konfirmanten et aktivitetsopplegg 

og på våren så samles alle til felles undervisningssamlinger, som regel i Larvik kirke. 

Aktivitetsgrupper høsten 2022 
Denne høsten kan konfirmantene velge mellom fire typer aktiviteter: 

• Undervisning 

• Tensing 

• KRIK 

• Frøy 

Semesterplaner for de ulike aktivitetene vil bli sendt ut på epost og lagt ut både her på kirkesida og 

på facebooksiden vår: Konfirmant i Larvik 2023 Dere som er på facebook anbefales å bli medlem i 

denne lukkede gruppen. Be om å bli medlem eller legg til hverandre når dere er blitt medlemmer. 

Aktivitetene avsluttes i 2022 og på vinteren/våren 2023 blir det felles undervisning for alle gruppene. 

Alle aktivitetsgruppene har felles tiltak som alle skal være med på, dette vil igjen gå frem av de 

forskjellige semesterplanene. 

UNDERVISNING 
Vi møtes til samlinger etter skoletid annenhver uke, etter oppsatt plan. Ostesmørbrød, kreative 

oppgaver, film, samtaler, temasamlinger og litt teori. Sosialt til tusen! :-)Torsdager etter skoletid, 

vanligvis i kirkestua under Larvik kirke. 

TENSING 
Nanset tensing inviterer deg til å være med på konsertprosjekt hver tirsdag kveld fra 18.30-21.00. 

Som konfirmant blir du med på å lage konserten fra bunnen av i løpet av 10 øvelser og samlinger. I 

tillegg til hovedkoret er du med i en aktivitetsgruppe som du velger selv: drama, dans, teknikk (lys og 

lyd), PR/Foto eller minikor. Her er det plass til alle som ønsker det. 

KRIK 
KRIK står for Kristen Idrettskontakt, og er en landsomfattende kristen idrettsorganisasjon. KRIK-

gruppa her i Larvik ble startet opp i 2016 av ungdommer fra kirkene våre. På samlingene er det 

forskjellige typer idrett og en andakt/undervisning. Du trenger ikke å være aktiv idrettsutøver for å 

være med her! Det er samlinger annenhver søndag, som regel i gymsalen på Fagerli skole. 

FRØY 
Elever på Frøy følger et eget opplegg som starter i november. Barne- og ungdomsdiakon Mari Løchen 

(92428243) og prest i Nanset har hovedansvaret for denne gruppen. Mer informasjon kommer til 

høsten, men du kan likevel melde deg på nå, ved å bruke lenka på kirkesiden. 

Kontaktinfo: 
Hvis du lurer på noe, er det bare å spørre!       

Ta kontakt med kateket Britt Mari på 97575107 eller konfirmantprest Knut på 45519948, så skal vi 

svare så godt vi kan! 

https://www.facebook.com/groups/konfirmantlarvik2023/

