
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konfirmantinformasjon 2023 
 
Nå er det ikke lenge igjen til konfirmantåret starter i Furuset menighet. Året avsluttes med 
konfirmasjon i juni 2023. Dette brevet inneholder informasjon om vårt konfirmantopplegg og viktige 
datoer, og sendes ut til døpte medlemmer* i Den norske kirke. Vi gleder oss til et godt, morsomt og 
opplevelsesrikt år for konfirmantene, og håper at akkurat DU vil være med!  
 
*Alle andre i 2008-kullet ønskes også velkommen til konfirmasjon, men vi har ikke mulighet til å sende dem informasjon i 
posten. Hvis dere kjenner noen som vil konfirmeres, men som ikke har fått brevet, kan dere gjerne invitere dem med! 

 
 
 

 
Konfirmasjonstiden 

I konfirmasjonstiden er det rom for å utforske mange viktige sider av livet sammen med andre. 
Som konfirmant får du lære mer om deg selv, om tro, om Gud og den verden du er en del av. 
Konfirmasjonstiden består av: 
 

Konfirmasjonsgudstjenesten 
En høytidelig avslutning av konfirmasjonstiden, 

der vi ber om at Gud skal velsigne og styrke 
dere gjennom livet. 

 

Leir 
«Årets høydepunkt», ifølge mange tidligere 

konfirmanter. En weekend fylt av opplevelser 
og felleskap! 

Samlinger 
Også kjent som konfirmantundervisning, men 
det består av mye mer enn undervisning. Vi 
møtes i kirka ca. annenhver uke til samtale, 

felleskap, undring og aktiviteter.  
 

Gudstjenester 
Gudstjenestene er hele menighetens 

samlingssted. Her skal også dere være med – i 
hvert fall noen ganger! 

Å bety en forskjell for andre 
Nestekjærlighet er viktig. I konfirmasjonstiden 
skal vi øve oss litt praktisk gjennom å delta på 

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon (28. mars 
2023), og gjennom andre oppgaver. 

Andre arrangementer 
Vi har lyst til at dere skal få et best mulig år 

som konfirmanter, og tenker også å invitere til 
et par andre morsomme arrangementer i løpet 

av året! 
 
  

Velkommen som konfirmant i Furuset kirke! 



Konfirmasjonsdatoer 
I 2023 blir det konfirmasjonsgudstjenester lørdag 3. og søndag 4. juni. Det går an å ønske seg en 
av datoene ved påmelding, og som regel får alle datoen de ønsker. For å få plass til alle som vil 
være med i kirken på konfirmasjonsdagen, kommer vi til å sette opp flere seremonier/tidspunkter 
etter behov. Vi gjør en fordeling på dette når konfirmantopplegget starter, i starten av september.  
 
Konfirmanttid for alle 
Vi ønsker å tilrettelegge slik at alle skal få en god og utbytterik konfirmasjonstid, uavhengig av 
helsetilstand og funksjonsnivå. Har dere spørsmål, så ta kontakt, så finner vi ut av dette sammen. 
 
Usikker på hva du tror? 
For mange av dere er det kanskje en selvfølge å konfirmere dere i kirka. For andre er det ett av 
flere alternativer. Du er i alle fall velkommen til å bli konfirmant uansett! Om du tror eller ikke, tviler 
litt eller mye, eller ikke har tenkt så mye på det ennå, er det rom for deg!  Det vi forventer av dere 
som blir med, er at dere deltar på opplegget og behandler hverandre med respekt. 
 
Ikke døpt? 
For å bli konfirmert må du være døpt, men du trenger ikke å være døpt før konfirmanttiden starter. 
Hvert år døpes konfirmanter i løpet av konfirmanttiden. Dette kan gjøres på en vanlig gudstjeneste 
eller i en egen seremoni. 
 
Pris på hele konfirmanttiden ligger an til å bli 2000 kr. Dette dekker leir, materiell og mat/snacks på 
noen av samlingene. Faktura sendes normalt i januar. 
Hvis dere er usikre på om dere har råd, så ta kontakt. Vi vil ikke at økonomi skal være til hinder for deltakelse og kan hjelpe til med 
oppdeling/rabatt. Vi har også en del tips og råd til gjennomføring av konfirmasjonsselskap med begrenset budsjett. 

 

 
Påmelding og annen info 

 
Vi har påmelding på nett: instruksjoner og link ligger på kirken.no/furuset under fanen 
«Konfirmasjon». Trykk på boksen «Konfirmant 2023». Ta kontakt dersom dere trenger hjelp til 
påmeldingen! 
 
Kanskje kjenner du noen som ikke er påmeldt ennå, eller som ikke har fått informasjon fordi de 
nylig har flytta hit og/eller ikke er døpt? Tips dem i så fall gjerne.  
 
Vi gleder oss til å bli bedre kjent med konfirmantene, og håper alle får en lærerik og 
interessant tid som gir dere gode minner for livet. Ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe 
dere lurer på! Kontaktperson er sogneprest Lasse Thorvaldsen, 
Lasse@ullensaker.kirkene.net , tlf. 466 67 154. 

 
 

 Velkommen som konfirmant! 
 
 

Vennlig hilsen Furuset menighets ansatte og menighetsråd 

 

http://kirken.no/hovin
mailto:Lasse@ullensaker.kirkene.net

