
Konfirmantårsplan 
Vinterleir 2021/22 

 
 

Uke Dato Tidspunkt Hva 
36 9. september 16:30 – 18:00 

18:30 – 20:00 
Oppstartsundervisning (Ugla) 
Oppstartsundervisning (Selsbakk & andre skoler) 

36 12. september 
Søndag 

11:00, 13:00, 17:00 
og 19:00 
 

Presentasjonsgudstjeneste (foreldre er med). 
4 gudstjenester; mer informasjon kommer. 

39 30. september 16:30 – 18:00 
18:30 – 20:00 

Undervisning (Ugla) 
Undervisning (Selsbakk & andre skoler) 

39 3. oktober 19:00 – 21.00 Konfirmantmesse (Elektromesse og «Helt Ærlig») 

Høstferie 
44 4. november 16:30 – 18:00 

18:30 – 20:00 
Undervisning (Ugla) 
Undervisning (Selsbakk & andre skoler) 

48 2. desember 16:30 – 18:00 
18:30 – 20:00 

Undervisning (Ugla) 
Undervisning (Selsbakk & andre skoler) 

Julefri 
2 13. januar 16:30 – 18:00 

18:30 – 20:00 
Undervisning (Ugla) 
Undervisning (Selsbakk & andre skoler) 

3 20. januar 19:00-21:00 Foreldrekveld: Hedvig Montgomery forteller om Livet 
med tenåringer. Anbefales varmt! 

3 23. januar 19:00 – 21:00 «Helt ærlig» - talkshow for konfirmanter og ungdomsledere 
(Konfirmantene må på 1/3 «Helt ærlig»-kvelder) 

6 13. februar 19:00 – 21:00 «Helt ærlig» - talkshow for konfirmanter og ungdomsledere 
(Konfirmantene må på 1/3 «Helt ærlig»-kvelder) 

7 17. februar 16:30 – 18:00 
18:30 – 20:00 

Undervisning (Ugla) 
Undervisning (Selsbakk & andre skoler) 

Vinterferie 
9 3.-6. mars Torsdag til søndag Vinterleir på IMI Stølen 
11 20. mars 19:00 – 21:00 «Helt ærlig» - talkshow for konfirmanter og ungdomsledere 

(Konfirmantene må på 1/3 «Helt ærlig»-kvelder) 
12 24. mars 16:30 – 18:30 

18:30 – 20:30 
Undervisning (Ugla) 
Undervisning (Selsbakk & andre skoler) 

13 5. april 17:00- ca. 20:00 Innsamlingsaksjon Kirkens Nødhjelp 
Alle konfirmanter må ha med en over 18 år. 
Påske 

16 21. april 16:30 – 18:00 Undervisning: Håpet og det evige liv - (Sted: Havstein 
kirke) (felles for begge grupper) 

16 22.-24. april Hele helgen Konfirmantforestilling (øving og fremføring) 
Alle konfirmanter skal delta ved minst 8 gudstjenester i løpet av året: presentasjonsgudstjenesten, forestilling og 
konfirmasjonsgudstjenesten, og 5 som dere velger selv. Her anbefales «Helt ærlig»-kveldene på det varmeste, da 
de også teller som gudstjeneste. Når du er på gudstjeneste må du registrere i kortet ditt at du har vært der hos 
kirkevertene ute i gangen. 
Øving til konfirmasjon torsdag 5. mai Øving til konfirmasjon torsdag 12. mai 
Konfirmasjonshelga 7.-8. mai Konfirmasjon helga 14.-15. mai + 26. mai 
Lørdag 7. mai kl. 10:30 øver kl. 15:30 Lørdag 14. mai kl. 10:30 øver kl. 15:30 
Lørdag 7. mai kl. 12:30 øver kl. 16:00 Lørdag 14. mai kl. 12:30 øver kl. 16:00 
Lørdag 7. mai kl. 14:30 øver kl. 16:30 Lørdag 14. mai kl. 14:30 øver kl. 16:30 
Søndag 8. mai kl. 11:00 øver kl. 17:00 Søndag 15. mai kl. 11:00 øver kl. 17:00 

                                                                                             Torsdag 26. mai kl. 12:30 øver kl. 17:30 
                                                                                              Torsdag 26. mai. kl. 14:30 øver kl. 18:00 



Velkommen som konfirmant! 
 

Velkommen som konfirmant i Byåsen kirke 2021/22! 
Vi ser fram til å bli bedre kjent med deg og vi tror det kommer til å bli et veldig bra år. 
Det viktigste med konfirmasjonen er du! Dette er et annerledes år. Du lærer mer om deg selv, hvem du 
er og hvem du tror på. Du får nye venner, opplevelser du ikke får andre steder og nye erfaringer. Dette 
året lærer du å møte resten av livet. Dette året handler om deg! Du er viktig! 

 
Velkommen også til dere som er konfirmantforeldre/foresatte! Vi gleder oss til et spennende år 
sammen med konfirmanter og foreldre, hvor vi vil gjøre vårt ytterste for at det skal bli et minnerikt år 
for dere! 

 
 

Vi ber om at konfirmanter og foreldre gjør seg kjent med følgende: 
 

1. Alle samvær på semesterplanen er obligatorisk. Foresatte gir skriftlig beskjed på mail om fravær 
og grunn. 

 
2. Alle skal møte presis til timene og ta med materiell hvis det blir gitt beskjed om. 

 
3. Presentasjons-, forestilling- og konfirmasjonsgudstjenesten er obligatorisk for dem som vil bli 

konfirmert. I tillegg møter konfirmanten til minst fem andre gudstjenester i løpet av året. Når de er 
i Byåsen kirke eller i en annen kirke, må konfirmantene få signatur i oppmøtekortet. 

 
4. Å delta på konfirmantundervisning er frivillig, dvs. du har meldt deg på selv. Vi forventer at 

konfirmanten møter med en positiv og åpen holdning. Skulle det oppstå problemer underveis i 
konfirmantåret, tar vi kontakt med hjemmene. 

 
Vi ser fram til et godt fellesskap og samarbeid med dere alle! 
Ta kontakt med oss hvis dere lurer på noe. 

 
 

Marte Solbakken Leberg, prest 
ml638@kirken.no 
tlf: 95135395 

 
Anna Nicoline Segtnan Mentzoni, menighetspedagog 
am678@kirken.no 
tlf: 41641070 

 
Eirik Jørgensen, kateket 
ej877@kirken.no 
tlf: 47247317 
 
Steffen Torsteinsen Aune, prest 
sa528@kirken.no 
tlf: 98493025 
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