
Påmelding: 
Påmelding skjer elektronisk på  
denne adressen:  
www.kirken.no/larvik 
 
1. Klikk på «Menigheter» i menyen øverst 
på siden,. 
2. Velg Østre Halsen menighet. 
3: Velg «Konfirmant i Østre Halsen» ne-
derst på denne siden.  
4. Logg inn på «min kirkeside» med pass-
ordet du får tilsendt. 
NB! Husk å skrive inn mobilnummer og 
mailadresse til både konfirmant og foresat-
te. Vi sender informasjon på tekstmel-
dinger og mail underveis.  
5. Husk å trykke SEND INN når du har 
registrert opplysningene. 
 

Påmeldingsfrist 12.juni. 
 

Spørsmål? 
Ta kontakt med Øystein 
Evensen (prest) på mail: 
oystein.evensen@larvik.kirken.no 
Eller kirkekontoret: 33 17 30 00  
 
Tidligere konfirmanter sier: 
-Alt har vært veldig bra. 
-Gled dere til leir! 
-Det har vært hyggelig å være her. 
-Det har vært veldig gøy, synd at tiden har gått så 
fort. 
-Velg kristelig konfirmasjon! 
 
 

Vi ser frem til et spennende og lære-
rikt konfirmantår sammen med deg!  
 
 
Hilsen  
 
 
Østre Halsen menighet 
 
 
 
 

  
Les mer: www.kirken.no/konfirmasjon 

Til deg som begynner i 9. klasse og 
dine foreldre/foresatte! 
 
Nå er det din tur! 
 
Østre Halsen menighet ønsker deg  
velkommen til en spennende og  
innholdsrik konfirmasjonstid i året  
som kommer.  
 
 
Du får mulighet til å utforske mange  
viktige spørsmål. Og du får lære mer om 
Gud, kirken din og deg selv - i samspill 
med andre. 
 
 
 

2023 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=McbeTrqcUf4F6M&tbnid=bBEaCQNPWlcuAM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.horten.kirken.no%2FKonfirmasjon%2FKonfirmantp%25C3%25A5meldingBorre%2Ftabid%2F14695%2Flangua


I løpet av året får du: 
• Gode opplevelser sammen med andre. 
• Nye tanker om livet. 
• Lære mer om den kristne tro, og bli 

bedre kjent med Jesus. 
• Bli bedre kjent med kirken din,  

gudstjenestene og det som skjer der. 
• Arbeide for en mer rettferdig verden. 
• Være med på konfirmantcup og leir. 
 

Alle som er døpt kan bli konfirmert. Om du 
ikke er døpt, kan du bli det i løpet av  
konfirmasjonstiden. 
 

Undervisningsopplegg: 
Undervisningssamlingene foregår i  
kirken annenhver tirsdag rett etter skoletid. 
Egen plan sendes ut til høsten. 
 
En vanlig undervisningssamling ser slik ut: 
*Mat og prat. :-) 
*Samling med info, konkurranse/lek og  
introduksjon av dagens tema. 
*Undervisning/oppgaver i grupper. 
*Felles avslutning med trospraksis. 
 
Musikk og sang er viktig i kirken. Musikk-
interesserte vil få mulighet til å bruke talen-
tene sine underveis. 
 
Friluftsinteresserte vil få mulighet til å vel-
ge speiderkonfirmasjon. Du får mer info 
ved oppstart.  
 

Viktige datoer: 
 
•  Tirsdag 06.09.22 rett etter skoletid: 
Første konfirmantsamling. 
 

•  Søndag 11.09.22 kl. 11.00: 
Presentasjonsgudstjeneste. Kort info-møte 
rett etter gudstjenesten. 
 

•  Fredag 11.11.22 kl. 18.30-23.30:  
Volleyballturnering i Stavernshallen.  
 
 

 
 
 
 
 
 

· Søndag 11.12.22 kl. 18.00:  
Lysmesse (Konfirmantene møter kl.17.00). 
 
· En av helgene i april blir det leir fra fredag til 
lørdag. Påfølgende søndag blir det  
samtalegudstjeneste kl. 12.00. 
 
· Tirsdag 28.03.23: kl. 17.00. 
Kirkens nødhjelps innsamlingsaksjon. 
 
· Lørdag 06.05.23 og søndag 07.05.23:  
Konfirmasjonsgudstjenester (husk å velge dag i 
påmeldingsskjemaet).  
 
 
Alle konfirmanter deltar på minst 8 gudstjenes-
ter i løpet av konfirmasjonstiden.  
 
 
 
 
 
 

Pris: 
Prisen for året er kr 1500.  
Det inkluderer servering på samlingene,  
Konfirmantbibel, ulike arrangement,  
instruktører, leir m.m.  
Betaling skjer ved tilsendt giro til høsten. 
Ta kontakt dersom dere skulle ha vanskeligheter 
med betalingen.  
 
 
Individuelle behov: 
Ta kontakt og/eller skriv i merknadsfeltet  
dersom det er noe vi bør vite om. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


