
 
 

 



Konfirmasjon i kirka? 
Du som mottar dette brevet hører til Strinda, Berg eller Strindheim menigheter.  
Vi ønsker deg velkommen som konfirmant i våre kirker til høsten. 

 
 
 
 
 
Emmaus-konfirmant 
Undervisningen vil veksle mellom små ekskursjoner, gruppearbeid, samtalegrupper 
og mindre prosjekter. Undervisningen er hovedsakelig på torsdager.  

 
 
Emmaus: Musikk, dans og Drama:  
Musikk, dans og drama-gruppa øver inn en 
musikal. Om du er glad i å synge, spiller et 
instrument, er glad i å spille teater eller dans, er 
dette gruppen for deg. 
  
 
 

 
Emmaus: Hjertelaget 

 
Har du lyst til å gjøre noe for andre? Vi samarbeider med 
ulike organisasjoner og lokale tilbud, for å sette fokus på 
kamp for rettferdighet. Vi får besøk av Changemakers, vi 
lager bingo på sykehjem, besøker organisasjoner som 
jobber for hjemløse og rusmisbrukere i byen og vi deltar 
på aktiviteter i de ulike kirkene. 
 
 
 

  
Emmaus: Sokrates 
Liker du å filosofere? Diskutere hvorfor ting er som de er og dykke dypere ned i et 
spørsmål og tema? På denne gruppen jobber vi med tema gjennom diskusjoner og 
samtaler.  
 
 
Emmaus: Film og tro 
Liker du å se film? Undervisningen i «film og tro» 
bruker film som utgangspunkt for samtaler om 
ulike tema. I denne gruppen ser vi filmer, 
diskuterer og analyser det vi ser sammen. 
 
  

Våre tilbud: 
Vi tilbyr tre ulike former for konfirmasjonsforberedelser KRIK, EMMAUS og 63 grader 
nord. Under EMMAUS har du fire valgfag du kan velge mellom.  
 
Konfirmasjonsdatoer er 7., 8. og 14. mai i Strinda kirke og 7. og 14. mai i Berg kirke, 
30.april og 7.mai i Strindheim kirke.  
 
 
 
 
 
 



KRIK-konfirmant 
Samlingene veksler mellom undervisningssamvær og 
trening. KRIK er forkortelse for ”Kristen Idrettskontakt.” 
Dette er en aktivitetsgruppe hvor idrett og lek er sentral 
i undervisningen. Undervisningen er på mandager i 
gymsal på Berg skole.  
 
 

 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

Felles for alle konfirmanter:  

Som konfirmant deltar du også på en del arrangement som er felles for alle 
konfirmanter. Dette er gudstjenester, fasteaksjon, pilegrimsvandring, lysmesse, 
konfirmantfest, og ulike temasamlinger.  

 
 
Hva koster det å være konfirmant? 
 
Emmaus              1.900,-  
KRIK                   3.000,- 
63 grader nord     3.000,- 
 
Deltakeravgiften dekker alle utgifter til konfirmantundervisningen, som leir, transport 
til leir, utstyr som brukes og servering på ulike konfirmantarrangement. Vi ønsker 
ikke at noen skal utebli på grunn av økonomi. Derfor kan man søke om å få dekket 
hele deltakeravgiften. Kontakt kirkekontoret om du har spørsmål om økonomisk 
støtte til konfirmasjonsundervisningen. 
 
Informasjonsmøte:  
Vi vil gjerne få invitere deg og dine foreldre til en informasjonssamling  
onsdag 18. mai 2022. Informasjonsmøtet er felles for Strinda, Berg og Strindheim og 
foregår i Strinda kirke kl 17.00. 
 

63 grader nord 
Som 63 grader nord-konfirmant vil 
du lære om troen mens du er ute i 
naturen. Undervisningen forgår 
blant annet på hengekøyetur, 
topptur eller leiren i mai som 
foregår på Storlien/Rypetoppen. Du 
må være glad i naturen, like å 
være aktiv og være klar for å 
pushe dine egne grenser.  



Samlingen er både for deg som har bestemt deg for å konfirmeres i kirken, og for 
alle som lurer på om dere skal bli konfirmanter. På samlingen får dere møte ansatte i 
konfirmasjonsarbeidet og høre om hva vi tilbyr av konfirmasjonsforberedelser.  
 
Innskrivning på internett: 
Påmeldingen åpner onsdag 18. mai 18.00. Ungdommen skrives inn som konfirmant 
via vår nettside kirken.no/berg, kirken.no/strinda, kirken.no/strindheim innen søndag 
30. mai.  
Der oppgis all nødvendig informasjon. Gruppene har begrenset antall plasser, så det 
er viktig at alle skriver inn andre og tredjeønske. Konfirmantene blir fordelt i grupper 
etter at påmeldingen er stengt.  Dere kan ønske dere konfirmasjonsdato, men 
bekreftelse på dato får dere i september.  
De forskjellige gruppene har ulik profil, men det kristne innholdet og 
undervisningsmengden er den samme.  
Undervisningen starter i september 2022.  
 
Tilrettelegging: 
Alle har rett til en god konfirmasjonstid. Ta kontakt med oss om det er spesielle 
hensyn som sykdom, særlige sosiale utfordringer, psykiske/fysiske 
funksjonshemninger eller annet, slik at vi kan tidligst mulig begynne å tilrettelegge 
undervisning. Vi tilrettelegger for hver enkelt konfirmant i samarbeid med foresatte. 
Vi ønsker at alle skal føle seg velkommen som konfirmant og inkludert i det kirkelige 
fellesskapet.  
 
Hva forventer vi?  
At du møter opp til undervisningen med en positiv innstilling. 
At du følger ordens- og oppmøtereglene. 

 
Velkommen som konfirmant i Strinda, Berg og Strindheim 2022-2023! 

 
 
Vennlig hilsen staben i Strinda, Berg og Strindheim menigheter 

 
 
      
      

 
 
 
 

Send oss en mail på tk295@kirken.no  
eller ring 908 78 567 hvis du har spørsmål 

 
https://kirken.no/strinda  
https://kirken.no/berg  

https://kirken.no/strindheim  

mailto:tk295@kirken.no

